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[tʁoˈvæɐ̯ˀdiˌheðˀ]

Hvis vi havde en hvid kittel på i stedet for jakkesæt, ville 
du have større tilbøjelighed til at tro på os ifølge de nyeste 
målinger af faggruppernes troværdighed: Jordmødre nyder 
større tillid end advokater. 
 
Det har altid været vores overbevisning, at det er den ene-
ste og afgørende udmærkelse, man kan opnå: Klient ernes 
tillid. Den er grundlaget for vores virksomhed. Vi står og 
falder med den. 

Hvad man siger, betyder kun noget, hvis man holder ord, og 
troværdighed bliver tildelt af andre over tid. 
 
Den er frugten af vores arbejde. Til gengæld slipper vi for 
at gå i hvide kitler, selvom vores kontorer ligger i det gamle 
Frederiks Hospital. Tak for tilliden.

Troværdighed
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SKREVET AF  
Clara Grønborg Juul

Alt emmede ren utopi på redaktionen, da vi påbegyndte forberedelserne til årets første 

udgave af Stud.jur. København duftede af dugfriske vintergækker og heldige dage 

bød på forårssol af højeste karat. Vi var stadig så tidligt på semesteret, vi kunne være 

optimistiske om vores læseplaner. Talk of the town var en festglad Boris Johnson, JK 

Rowling i en litterær kattepine og en omtalt 3F formand. I takt med dalende og ar-

bitrære smittetal samt fløjlsbløde fastelavnsboller, kunne det gode humør kun flygtigt 

afbrydes af DRs dokumentar om de ensomme hjerters Klub; Kandis for Livet. Det var 

derfor også oplagt at lade bladet sætte fokus på “Alle de mange muligheder”. Med 

dette ønskede vi at belyse, hvor åben og fri en fremtid, vi som jurastuderende på KU går 

i møde samt at sætte fokus på juraens plads i krisehåndtering af EU politik, advokatetik 

og kryptoregulering

De sidste par uger har dog kastet et nyt lys over vores hverdag og mange fokuspunkter 

og problemer falmer hen i næsten skamfuld skygge, når man tænker på ukrainerne og 

den hverdag, Europa vågnede op til torsdag d. 24. februar. 

Med det sagt, så håber jeg, at I finder nysgerrighed og inspiration i martsudgaven af 

dette blad. Nysgerrigheden og åbensindet er alfa og omega for den verdenstilstand, 

der for første gang siden firserne ser sig alvorligt truet. Når vi står så handlingslamme-

de, som det føles fra KUA i skrivende stund, skal vi i det mindste huske, hvorfor det er 

vigtigt, at den bevares. 

Tal sammen, tal over kolde øl i forårssolskinnet, tal om Ukraine og diskuter også gerne 

de latterligt gode litterære anbefalinger, Ditlev Tamm har beæret dette blad med. 

Jeg håber, I vil nyde denne udgave af Stud.jur. 

LEDER

LEDER

Clara Grønborg Juul

Stud.jur. Redaktør. 
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Kære medstuderende 
og ansatte ved Det 
Juridiske Fakultet...

Det er første gang, jeg skriver en formandsmeddelelse, 

og i den forbindelse er det nærliggende, at jeg lige 

introducerer mig selv. Jeg hedder Erwin Frank, og jeg 

studerer på 6. semester. Når nu det formelle er sat på 

plads, er jeg derudover, hvad jeg selv vil betegne som en 

nysgerrig person. Min nysgerrighed udmønter sig i flere 

aspekter af mit liv, herunder også i mit formandskab i JD.

Nysgerrigheden vil være rettesnoren for mit formand-

skab i JD over de næste to år. Jeg vil sammen med den 

til hver en tid siddende bestyrelse udvikle og udforske 

nye tiltag, som skal gøre det sjovere, rarere og mere 

fagligt stimulerende at være jurastuderende på KU. 

Om det handler om at bygge bro mellem fakultetets 

forskere og de studerende og formidle den spænden-

de forskning, de til dagligt sidder med, eller er ved at 

dykke ned i, hvordan vi (fortsat) skaber de tryggeste 

rammer ved vores barer og fester, så vil alt arbejde 

foregå med åbne øjne.

Helt konkret arbejder vi i bestyrelsen på at kunne 

lancere JD-podcasts en gang i den nærmeste fremtid. 

Ideen er, at vi skal kunne tilbyde supplerende fagligt 

materiale til dem, som vil have stoffet repeteret en 

ekstra gang, men også socialt orienterede podcasts, 

der udspringer af kulturen på fakultet. Det kommer i 

til at høre meget mere om snart!

Inden jeg retter fokus mod, hvad årets første Stud.

Jur-blad drejer sig om, så vil jeg benytte lejligheden 

til at give en stor tak til de nyligt afgåede bestyrel-

sesmedlemmer i JD. Sidste år var en godt år for JD, 

og I afleverer en forening, der – i al beskedenhed - er 

en af Danmarks mest velsmurte med alt, hvad det så 

indebærer. I samme ombæring kan jeg så byde 9 nye 

medlemmer velkommen. Mon ikke vi afleverer en lige 

så god (måske bedre) forening videre om nogle år.

Årets første blad har temaet "alle de mange mulighe-

der", som jo egentligt falder meget godt i tråd med 

bestyrelsens vision om, at nysgerrighed skal være en 

drivende kraft. Det er rimeligt banalt at sige, at man 

som jurist kan beskæftige sig med meget andet end 

advokatverdenen og embedsværket, men hvor ofte 

hører man de menneskers historier, som kaster sig ud 

i alskens spændende og anderledes leveveje. I denne 

udgave af Stud.Jur vil vi i hvert fald gøre vores for dels 

at motivere jer til at lede bredt, når I vælger jeres le-

vevej og dels at huske jeres nysgerrighed i forhold til, 

hvad vores profession kan bidrage med i samfundet.

Med det sagt, vil jeg ønske 

jer alle god læselyst!

Formand 

Erwin Frank

FORMANDENS MEDDELELSER

VILTOFT’S SPECIALEPRIS:

LYKKE HANSEN & GJEDDE-NIELSEN PRISEN 

GOTHERSGADE 109 • 1123 KØBENHAVN K  • WWW.VILTOFT.DK

 
Hos VILTOFT har vi i 2020 stiftet en ny specialepris med henblik på 

hvert år at anerkende den eller de studerende, der har skrevet det  

bedste kandidatspeciale inden for entreprise-, udbuds- og voldgiftsret, 

som er vores primære fagområder.

Priskomitéen uddelte i 2021 specialeprisen til advokatfuldmægtig 

Amalie Motzfeldt for specialet ”Fit for purpose – en del af dansk ret?”, 

og vi inviterer nu til ansøgninger om dette års pris.

Næste ansøgningsfrist er 1. oktober 2022 for specialer bedømt i  

perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022.

 

Du kan læse mere om VILTOFT’s specialepris og læse Amalies  

prisvindende speciale fra 2021 på vores hjemmeside: www.viltoft.dk/

specialepris

 

VILTOFT er et af landets førende advokatfirmaer inden for entreprise, 

udbud og voldgift.

“Market-leading construction boutique” 

 Chambers Europe
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P
PERSPEKTIV
HVEM ER ANSVARLIG?

“Du kan jo altid læse jura” er en 
sætning, de fleste af os formentlig 

har skulle lægge øre til, da vi 
som livskloge 18-årige skulle 
definere vores fremtid med et 

enkelt klik på optagelse.dk. 
Stud.Jur. har taget en snak 

med fem bemærkelsesværdige 
personligheder, der alle har 

været igennem obligationsret, 
men som i dag er endt helt 

andre steder end Nordhavn. 
Læs med og bliv inspireret!

Læs med, og bliv inspireret af Andreas 
von der Heides påbegyndelse af Les 

Deux på studiet, Simon Fasterkjær 
Kjeldsens arbejde som diplomat 
i Pakistan, Sixten Albrecht-Olsens 
spring fra en fuldmægtigstilling i 

Kromann Reumert til konsulentlivet 
i Boston Consulting Group, Morten 

Messerschmidts politiske virke, 
der startede allerede på studiet, 

og Anton Kongsted Amtrups 
udskiftning af lærebænken med 

barakkerne som officerstuderende.

Alle de mange 
muligheder 

–  
alternative 

karriereveje 

PERSPEKTIV
KARRIEREVEJE
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Million
virksomheden  
Les Deux, der  
startede på 
jurastudiet
Andreas von der Heide valgte jurastudiet på grund af 

demange muligheder, som uddannelsen gav, og han blev 

i 2016 cand.jur. fra KU. Det var dog ikke advokatvejen, 

der trak, og von der Heide startede i stedet tøjmærket 

Les Deux, der i dag er et af Skandinaviens største 

herre tøjsmærker med over 800 forhandlere Europa 

over. Mærket har netop ekspanderet til det amerikanske 

marked via samarbejde med luksuskæden Nordstrom. 

 

I dag sidder von der Heide som direktør for Les Deux, men 

kigger man alene på hans linked in profil, fremstår han som 

“Grosserer”. En titel han har valgt for, efter eget udsagn, 

at “tage pis” på det titelræs, der ellers præger samfundet 

globalt. Nærværende skribent og trainee attorney (frem-

tidige fuldmægtig, advokat, senior advokat, director, 

senior director, associeret partner, equity partner, name 

partner) saluderer dette udgangspunkt!  

 

Fortæl lidt starten på Les Deux og dit virke i dag? 

Min kammerat, Virgil, og jeg startede Les Deux på mit 

første år på jura. Deraf kom navnet “Les Deux”, der 

betyder de to på fransk. Vi købte 500 T-shirts af en 

nogenlunde kvalitet hjem fra Indien og solgte dem til 

venner og bekendte. 

Ideen kom sig af, at min daværende partner, Virgil, var 

fra Congo, og han således kom fra en helt anden kultur. 

Han havde en anderledes opvækst, en anden religion og 

hudfarve, men i modsætninger findes styrken og uanset 

religion, kultur, traditioner, trodsretning og så videre, så 

er mennesket ens, og styrken ligger i modsætninger. Les 

Deux var for at hylde forskelligheder, vores venskab og 

troen på, at vi kunne skabe noget stort.

 

P

SKREVET AF  
Clara Grønborg Juul
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Imens jeg læste jura, byggede vi lige så stille og roligt 

selskabet op. Da jeg fik min bachelor, kunne jeg gå 

fuldtid på projektet, og da jeg blev færdig med min 

kandidatgrad, havde jeg et rigtig godt lille selskab. Les 

Deux er i dag vækstet til 250.000.000 kr. i omsætning 

med en fortjeneste på 50.000.000 kr. i 2021, og vi har 

store ambitioner om at erobre verden land for land med 

respekt for bæredygtighed, cirkulær økonomi og det 

gode liv for vores medarbejdere.

 

Hvad tiltalte dig særligt ved iværksætteri?

Jeg havde to valg. Enten kunne jeg tage den “klassiske 

vej” og knokle 60-80 timer på et advokatkontor for en 

partner, eller også kunne jeg gå på kompromis med sik-

kerhed fast løn for i stedet at satse/ på mine egne evner 

for at skabe en virksomhed. I iværksætteri så jeg en 

muligheden for at blive økonomisk uafhængig samtidig 

med at få oplevet verden i en dagligdag, der var både 

sjov og lærerig. Jeg elsker den ekstreme frihedsfølelse 

og visheden om, at jeg er herre over min egen tid.  Hvis 

jeg gør det godt, så går fortjenesten ikke til en partner, 

men til selskabet og dem, som jeg arbejder med. Det 

giver mening til de lange nætter og de tidlige morgener.

 

Min far døde, da han var 36, og når jeg en dag tager her-

fra, skal min børn vide, at jeg gjorde alt det, der gjorde 

mig glad og mit liv sjovt.

 

Kan du så bruge din juridiske uddannelse i dit virke i dag? 

For mig er jura en måde at tilgå en problemstilling på. Et 

arbejdsværktøj, der kan implementeres mange steder, 

uanset om der er tale om en reel juridisk problemstillin-

ger eller andet. Du har et problem, du har et regelsæt med 

tusinde af undtagelser til hovedreglen, so go fish. Løs 

det. Derudover er jeg stolt over af have gennemført jura-

studiet, imens jeg lavede en masse andet. Jeg løb 250 km 

gennem Sahara, lavede en Ironman, blev gift, fik et barn 

og skabte Les Deux, alt imens jeg færdiggjorde studiet. 

 

Fra studiet fik jeg den basale forståelse for juraen, og 

jeg er med tiden blevet god til IP, HR, retssager og de 

gængse hovedregler for kontrakter. Efterhånden har jeg 

sikkert bestået, hvad der svarer til en fuldmægtigtid 

med al den jura, jeg har at gøre med til daglig i ind – og 

udland, men jeg har også et tæt samarbejde med Nina 

Ringen fra Lundgrens og hendes team. 

 

Fortæl lidt om, hvorledes en sædvanlig 

arbejdsuge ser ud for dig?

Der er ingen normal arbejdsuge. Når verden er normal, 

rejser jeg globalt, bygger butikker og møder folk. Ellers 

er jeg på hovedkontoret, hvor jeg arbejder med et team 

på godt 70 personer. Jeg sidder aldrig stille.

 

Jeg har tre børn, og det er vigtigt for mig, at de får en god 

morgen. Jeg står oftest for afleveringen af dem, hvoref-

ter jeg tager på kontoret og træner i Les Deux Gym. Jeg 

pakker sammen ved en 17-tiden eller tidligere, hvis jeg 

skal hente mine børn. Nogle uger er 37 timer, og andre 

kræver langt mere. For mig handler det om den værdi og 

dedikation, man lægger i hver time med respekt for, at 

man skal tanke op for at kunne levere på arbejdspladsen.
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Er der noget, du ville ønske, du selv 

havde vidst på studiet?

Hvis du er vild med din underviser, så skal du bare 

invitere hende ud. Jeg er gift med Louise, som var min 

formueretslærer på 1. år. Hun arbejdede som advokat 

hos Horten, da vi mødtes, og nu har vi været sammen i 11 

år med tre børn. Hun er min største styrke og en kæmpe 

grund til min succes.

 

…. Og så, slap af! Karakterræset er så latterligt på 

studiet. Lad vær med at gå ind i det. Kør dig selv og giv 

alt, hvad du har. Selvom du ikke får 12, kan du lave en 

rigtig fin karriere, og hvis dit snit ikke er i top 25, kan du 

bare arbejde dig vejen op. De store huse er fine, men der 

er andre veje til succes, og man skal gøre op med mig 

selv, om man skal den vej. Det er hårdt, og der er mange 

ofringer på vejen. Jeg valgte jura, fordi der var så mange 

muligheder. Det er en bred uddannelse, hvor man kan 

besidde ekstremt mange roller.

 

Når det så er sagt, så nyd din studietid. Den er fed og 

fælleskabet på jura, var jeg særligt glad for. Husk dig 

selv og balancen i dit liv.

 

Tre gode råd til hvad man som jurastuderende 

konkret kan gøre, hvis man ønsker at starte 

en virksomhed ved endt uddannelse?

Jeg kommer med et råd. Gør det, der gør dig glad og 

arbejd dedikeret. Så bliver livet meget sjovere!

P

 

Okay - hvad er det fedeste ved 

arbejdet som iværksætter?

Friheden, afgjort, og den følelse det giver, når man er 

lykkedes med noget, der betyder så ekstremt meget for 

en, som Les Deux betyder for mig.

 

Nu lyder det her jo alt sammen helt utrolig 

fedt! Hvilke egenskaber er særligt i høj kurs, 

hvis man vil gå iværksættervejen? 

Problemknuser vilje. En dygtig iværksætter er en, der ikke 

giver op, og som bliver ved med at køre på i medgang- og 

modgang. Troen på sig selv og viljen til at lykkes.
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Arbejdet som  
dansk repræsen
tant i udlandet
De fleste af os har nok hørt om muligheden for at blive 

diplomat. Men hvad laver man egentlig som diplomat, 

og hvordan kan man bruge sin juridiske uddannelse 

som diplomat? Til denne udgivelse af Stud.Jur. har jeg 

fået muligheden for at forhøre mig hos en af dem, der 

allerbedst kan svare på det – nemlig diplomat i Uden-

rigsministeriet (UM), Simon Fasterkjær Kjeldsen.

Allerførst – hvor arbejder du henne?

Jeg arbejder pt. som udsendt diplomat til Pakistan, 

hvor jeg er souschef på den danske ambassade i ho-

vedstaden, Islamabad. 

Hvad tiltalte dig ved at blive diplomat?

Først og fremmest var det muligheden for at prøve 

kræfter med min interesse inden for udenrigs- og 

sikkerhedspolitik samt lære mere om statslig inte-

ressevaretagelse samt diplomatiske relationer og 

værktøjer. 

Diplomater har desuden fagligt interessante opgaver 

særligt i disse år, hvor ”bølgerne går højt” mellem 

de store spillere på den internationale arena, og vi 

står over for omfattende klimaudfordringer. Danske 

diplomater bidrager her konkret til at bevare den 

fredelige, internationale dialog og styrke multila-

teralisme, frihandel, demokrati og den regelbaserede 

verdensorden. Man kan derved medvirke til, at også 

de små lande gør sig gældende samt bidrager til gode, 

globale løsninger. Derudover kommer jobbet med en 

fantastisk mulighed for at bo et andet sted i verdenen 

med sin familie – i alt fra Berlin til Bogotá og Beijing 

til Bamako - samt at ”gøre en forskel” på vegne af 

Danmark, uden at det dog skal lyde for kliché-agtigt.

SKREVET AF  
Pernille Appel Himmelstrup
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Hvad laver man som diplomat?

Arbejdet som diplomat i UM kan indebære alt fra at 

agere i udenrigs-, sikkerheds- og udviklingspolitisk 

henseende samt indgå i internationale samarbejder 

til at assistere danske virksomheder eller borgere 

i udlandet. De nærmere opgaver afhænger dog af, 

hvorvidt man sidder i et kontor hjemme på Asiatisk 

Plads eller er udsendt til en bilateral eller en multila-

teral repræsentation. Konkret kan det f.eks. være at 

forhandle en FN-resolution i Genève eller New York, 

implementere et udviklingsprojekt i Ouagadougou, 

eller yde konsulær bistand til en dansk turist, der er 

kommet galt afsted i Bangkok. 

Mit arbejde her i Pakistan består primært af daglig ledelse 

herunder af den politiske afdeling, hvor vi arbejder med 

indberetninger, myndighedssamarbejde og projekter 

hovedsageligt inden for sikkerheds- og migrationspolitik 

samt klimadiplomati og bilateralt handel. 

Hvordan bruger du din juridiske 

uddannelse som diplomat?

Min juridiske baggrund er et relevant og praktisk 

arbejdsredskab i hverdagen, hvor jeg ofte møder 

problemstillinger, som ”tackles” bedst med jura. 

F.eks. sidder jeg pt. med at skulle indgå ny kontrakt 

om ambassadens vagt- og sikkerhedsydelser, og der 

er det godt at kunne sin udbudsret og kunne koncipere 

vilkår for ydelser og betaling. I tidligere sager har jeg 

også gjort brug af bl.a. mit kendskab til diplomat-, op-

havs- og ansættelsesretten samt GDPR og håndteret 

spørgsmål relateret til offentligheds- og forvaltnings-

loven samt ydet folke- og menneskeretlig rådgivning, 

ligesom obligationsretten er evigt relevant ift. de pro-

jekter og aftaler, som indgås af ambassaden og UM.

En offentlig myndighed som UM hviler jo også på 

dansk forvaltningsretlig regulering og de generelle 

principper for god embedsmandsskik. Som jurist er 

disse rammer heldigvis ikke ukendte, og man har des-

uden en god metode ”i bagagen” til at kunne undersø-

ge, rådgive og forhandle i de mere komplekse sager. 

Det medfører desuden nyttige bidrag til at sikre gode 

og lovlige løsninger ifbm. opgavevaretagelsen. Den 

juridiske uddannelse er derfor en nyttig forudsætning 

for at kunne fungere godt som diplomat.

Hvordan ser en normal arbejdsdag ud for dig?

Hverdagen som diplomat er varierende og ofte ufor-

udsigelig. Pludseligt kan der opstå en international 

krise eller komme en instruktion om at tage affære i 

en given sag. 

Her på ambassaden i Pakistan består min dagligdag 

typisk af konkret behandling af sager, repræsentation, 

14 — Marts 2022

P



projekter og forespørgsler fra offentligheden samt 

danske eller pakistanske myndigheder og øvrige 

udenlandske samarbejdspartnere. 

Gennem den seneste tid har hverdagen dog været no-

get præget af situationen i nabolandet Afghanistan. 

Ambassaden har været tæt involveret og bistod bl.a. 

med evakueringen via luftbroen mellem Kabul og 

Islamabad, der blev oprettet den 15. august 2021, 

hvor Kabul faldt. Det var en opgave, som krævede, at 

mine UM-kollegaer og jeg arbejdede i døgndrift gen-

nem flere uger. Og vi brugte alle vores diplomatiske 

kompetencer og samarbejdsevner samt netværk for at 

kunne bringe danske borgere, diplomater og sårbare 

afghanere i sikkerhed gennem Pakistan. 

Hvad er du særlig glad for ved dit 

arbejde som diplomat?

Kollegaerne i UM og de mange interessante mennesker 

som man møder gennem sit arbejde, samt muligheden 

for at bo og arbejde i et andet land sammen med min 

familie. Det synes jeg, at man lærer meget af, og så får 

man også rig anledning til at reflektere over ens egen 

kultur og baggrund. 

Hvilke egenskaber er gode at have som diplomat?

En oprigtig interesse for alt fremmed og en nysgerrig-

hed i forhold til hvorfor mennesker – og stater – agerer, 

som de gør i relationerne til andre. Samarbejdsvilje, 

imødekommenhed og en løsningsorienteret tilgang til 

nye udfordringer er også gode egenskaber i diplomatiet. 

Tre gode råd til hvad man som jurastuderende 

kan gøre, hvis man ønsker at arbejde som 

diplomat ved endt uddannelse?

1. Tag et praktikophold ved en international 

organisation eller en dansk ambassade (de fleste 

danske ambassader søger typisk nye praktikanter 

via deres hjemmeside på halvårlig basis) 

2. Hav fokus på relevante juridiske fag såsom 

folkeret, EU-ret og forvaltningsret, men søg også 

proaktivt at udvide dine kompetencer uden for 

juraen, f.eks. via sidefag eller sommerskoler i 

økonomi, statskundskab, (EU-)politik, international 

forhandling mv. eller via relevant foreningsarbejde

3. Tillær dig relevant(e) fremmedsprog og 

kulturforståelse, f.eks. kinesisk, russisk eller fransk. 
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Fra advokatfuld
mægtig til konsulent
I forbindelse med vores fokus på alternative karrieveje, har 

jeg haft fornøjelsen af at interviewe Sixten Albrecht-Olsen. 

Han arbejder et sted, som langsomt er begyndt at konkur-

rere med advokatkontorerne om opsnapning af jurastu-

derende - nemlig konsulentbranchen. Sixten har taget det 

spændende spring fra advokat- til konsulentbranchen og 

giver os muligheden for at få et kig ind i branchen, når man 

har en cand.jur.-uddannelse i rygsækken.   

Lige til at starte med - hvad arbejder du som, og hvor? 

Jeg arbejder som Associate i Boston Consulting Group 

(BCG). Man kan sige, at Associate er en form for advo-

katfuldmægtig – blot for managementkonsulenter (og 

uden eksamen).

Hvad motiverede dig til at søge mod et konsulentfirma?

Jeg var egentlig rigtig tilfreds med at være advokatfuld-

mægtig, men jeg kunne mærke, at jeg havde interesse for 

det forretningsmæssige, når jeg arbejdede med klienter. Én 

ting er, at det kan være interessant at løse klienters juridiske 

problemstillinger, men jeg så ofte mig selv overveje hvorfor, 

klienten havde disse problemstillinger, og hvilken betydning 

det havde for deres virksomhed.

Hvordan er et konsulentfirma anderledes 

at arbejde i end et advokatfirma?

Det er noget helt andet. Først og fremmest rådgiver 

man ikke om jura, men man løser større, ofte mere 

udefinerede strategiske udfordringer. Mange af mine 

kollegaer har studeret økonomi eller business på 

CBS, mens andre har læst statskundskab, til ingeniør 

eller noget helt tredje. Fælles er, at vi alle arbejder 

som konsulenter på forskellige projekter, der ikke 

nødvendigvis har noget med vores baggrund at gøre. 

Det skaber et meget tværfagligt og interessant miljø, 

og man lærer utrolig meget af hinanden. Derudover er 

pacet en del højere end i advokatbranchen. 

Hvad laver man som konsulent?

P
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Vores formål er i virkeligheden at løse virksomheders pro-

blemer – lidt ligesom advokater, men som konsulent løser 

man bare forretningsorienterede problemstillinger. For mig 

ligger den store forskel dog i, at man som advokat som of-

test løser en i forvejen defineret problemstilling, mens man 

som konsulent både diagnosticerer og løser problemet. På 

en case vil den første tid derfor ofte gå med at sætte sig ind i 

klientens virksomhed, kortlægge virksomhedens udfordrin-

ger og herefter arbejde på at løse dem. 

Hvordan bruger du din juridiske 

uddannelse som konsulent?

Jeg tror, at juristers fordel i konsulentbranchen er, at juri-

ster er rigtig gode til at sætte sig ind i meget komplekse 

ting på meget kort tid. At arbejde som konsulent knytter 

sig ikke specifikt til en bestemt uddannelse, som et job 

som advokat gør til jurastudiet. Det handler mere om 

hvilke analyseegenskaber, du har med dig i rygsækken. 

Hvordan ser en normal arbejdsdag ud for dig?

En normal arbejdsdag vil typisk bestå af et morning 

check-in med teamet, hvor man koordinerer den første 

halvdel af dagen. Her bruger man ofte en del tid på 

diverse interne møder, ekspert-interviews og løbende 

kontakt med klienten. Anden halvdel af dagen bruges 

som regel på at behandle den information og data man 

har indsamlet i løbet af dagen. Fra mandag til onsdag 

arbejder vi mest, mindre torsdag. Fredag går vi tidligt 

i fredagsbaren, og weekenden er fuldstændig fredet. 

Hvad er du særlig glad for ved at 

arbejde som konsulent?

Det bedste ved at arbejde som konsulent er, at man 

får lov til at arbejde med helt forskellige klienter på 

tværs af forskellige industrier, uden at man er fastlåst 

til et specifikt område. Vores projekter er typisk 2-3 

måneder lange, hvilket vil sige, at man hele tiden 

skifter arbejdsområde. På et tidspunkt sporer man sig 

ind på en industri eller sektor, som man finder mest 

interessant, og så kan man få lov til at arbejde på flere 

projekter inden for det pågældende område. 

Hvilke egenskaber er gode at have som konsulent?

Jeg synes ikke, der er faste egenskaber, som kende-

tegner konsulenter – i hvert fald ikke i BCG. Det er i 

virkeligheden folks forskelligheder, der skaber høj 

kvalitet og godt samarbejde. Det er dog vigtigt at være 

en teamplayer – arbejdet adskiller sig meget fra det, 

man kender fra advokatbranchen, idet man arbejder 

meget tæt med sit team med flere daglige check-ins 

og diskussioner. Men det er noget af det der gør, at jeg 

synes, arbejdet er så spændende og dynamisk.

Tre gode råd til hvad man som jurastuderende 

kan gøre, hvis man ønsker at arbejde i 

konsulentbranchen efter endt uddannelse?

1 De store konsulenthuse har en omfattende 

ansættelsesproces, som man ikke typisk kender 

fra ministerier og advokatfirmaer. Der er høje krav 

til den skriftlige ansøgning, og jobsamtalerne 

består delvist af business-cases, hvor man 

bliver testet i logisk tænkning, matematik og 

kommerciel indsigt. Der er ikke lempeligere 

krav for jurastuderende, selvom casene er mere 

nærliggende for business-studerende, så man 

skal være klar på at bruge rigtig meget tid på sin 

forberedelse hertil.

2 Overvej hvorfor du har læst jura og mærk efter, om 

det er foreneligt med arbejdet som konsulent. Da 

jeg søgte ind på jura, var det primært fordi folk 

fortalte mig, at ”man kan lave alt hvis man har 

læst jura”, og ikke fordi at jeg synes, at lovteknisk 

arbejde lød spændende. 

3 Stift bekendtskab med konsulentbranchen tidligt 

og afsøg dine muligheder.  Der er masser af 

muligheder for at stifte bekendtskab med branchen 

i sin studietid, f.eks. via casekonkurrencer, 

en stilling som Visiting Associate (et par 

måneders ansættelse med henblik på eventuel 

fuldtidsansættelse efter endt studie) eller BCG’s 

Women Mentorship Program.

Stud.Jur. 1 — 17



Da en  
jurastuderende 
kom i folketinget  
Morten Messerschmidt er i dag formand for Dansk 

Folkeparti, har haft en tidligere karriere i Europa 

Parliamentet, og kan stolt bære titlen som den Dan-

marks største stemmesluger med 465.758 personlige 

stemmer. De højeste antal personlige stemmer afgivet 

i landet. Stud.jur. sætter fokus på, hvorledes den juri-

diske uddannelse har påvirket Messerschmidts virke 

i dag. 

Fortæl lidt om dit virke som politiker og 

formand for DF. Hvad går det egentlig ud på?

Jeg skal sætte den politiske retning og i øvrigt sørge 

for, at partiet kører optimalt. Det gælder både organi-

satorisk, men især også på Christiansborg, hvor det er 

vigtigt, at vores juridiske, politiske og pressemæssige 

afdelinger kører godt sammen. Det er selvsagt også 

vigtigt, at alle vores folketingsmedlemmer både kom-

mer ud over rampen og får sat så solide fingeraftryk 

politisk som muligt.

Hvad tiltalte dig ved politikervejen? 

Det var debatterne, der drev min interesse. Det var 

det, der gjorde, at jeg begyndte jeg i Dansk Folketings 

Ungdom.. Det var spændende både at udfordre og 

blive udfordret. Retorikken og kampen om at vinde 

diskussionerne var det vigtige for mig, og særligt 

Euro-afstemningen gav blod på tanden, fordi vi vandt 

efter at være undertippet. 

  

Hvordan ser en normal arbejdsdag ud for dig?

Der er ikke en normal dag i den forstand, at alle dage 

er forskellige. Men det begynder fra man vågner og 

slutter, når man lægger sig på puden. De første 4-5 

sms´er er der typisk, når jeg vågner.

P
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Hvilke egenskaber er gode at have som politiker?

Det er meget forskelligt afhængig af, hvilken politiker 

man gerne vil være. Men at lytte er vigtigt. Både for 

at forstå dem, man taler med, men også for at skærpe 

sine egne argumenter.

Hvad er noget, du selv havde ønsket, 

du havde vidst på studiet?

Jeg ville ønske, at jeg havde været der noget mere. 

Det politiske fyldte for meget, så jeg ud over 1. år kom 

jeg kun til eksaminerne…Sandheden er, at jeg ikke 

var særligt meget på studiet, og det tog mig ni år at 

gennemføre uddannelsen. 

Tre gode råd til hvad man som jurastuderende 

konkret kan gøre, hvis man ønsker at gå ind i politik?

1 Vent til du er færdig med dine studier, og gør dig 

også gerne dine erfaringer på arbejdsmarkedet.

2 Læs amerikanske højesteretsdomme – de er godt 

argumenterende og skærper derfor din retorik.

3 Gem dine kompendier og læs op på dem med 

jævne mellemrum, så du hele tiden er skarp på det 

grundlæggende – også inden for discipliner du ikke 

længere har som speciale.

Vil du anbefale din karrierevej til andre?

Nej. Hvis man vil bruge sit liv på politik, skal man selv 

ville det. Ellers er det det ikke værd.
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Fra lærebøgerne 
til barakkerne
Anton Kongsted Amtrup afsluttede sin bachelor i jura i 

2019. I stedet for at fortsætte kandidatuddannelsen og 

sit studiejob i justitsministeriet, valgte han at søge ind 

på den taktiske officeruddannelse i hæren, hvor han nu er.  

Uddannelsen er notorisk kendt for den hårde ansøgnings-

proces og lave optagelsestal. Stud.jur. sætter fokus på 

springet fra læsebænken til den virkelig verden i hæren. 

Fortæl lidt om officersuddannelsen. 

Hvad går det egentlig ud på?

Uddannelsen som taktisk officer i hæren strækker sig 

over to år og fire måneder. Uddannelsen er bygget op i tre 

trin: sergentskolen, løjtnantsskolen og officersskolen. De 

første to skoler er meget fysisk orienteret, hvor man lærer 

den basale militære metier, og dernæst følger den sidste 

teoretiske del på officersskolen på Frederiksberg slot. 

Som officer i hæren skal man kunne jonglere mellem 

lederrollen, diplomaten og soldaten. 

Soldaten bygges op gennem hele uddannelsen, men 

grundlaget bliver etableret på sergentskolen og løjt-

nantsskolen. Dette består hovedsageligt i at mestre de 

militære færdigheder såsom våbenhåndtering, skyd-

ning, grundlæggende overlevelse i naturen og meget 

mere. Når disse færdigheder er på plads, bygges der på 

Løjtnantsskolen videre på føring og ledelse af soldater i 

en krigslignende ramme.   

Afsutningsvist bliver der på den teoretiske del på Frede-

riksberg slot bygget videre på den taktiske forståelse for 

indsættelse af soldater i en krigstaktisk ramme. Disse 

færdigheder udgør soldaten.  

P
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Uddannelsen er også meget mere end krudt og kugler. 

På den teoretiske del bliver vi også undervist i strategi 

og international politik. Undervisningen giver dig en 

forståelse for, hvorfor stater fører den udenrigspolitik, 

de gør. Det øger forståelsen for, hvorfor Danmark deltog 

i Afghanistankrigen, og hvorfor Vlademir Putin har 

styrker ved grænsen til Ukraine, og i sidste ende, hvilke 

konsekvenser det får for danske soldater. 

Denne viden er essentiel som officer i hæren, og den er 

med til at gøre dig til "diplomaten". 

Til sidst er ledelsesundervisningen et gennemgåede 

tema. Undervisning giver færdigheder til at lede soldater 

i krig, men også til at lede disse mennesker på kasernen i 

vante omgivelser. Det gør dig til lederen. 

Uddannelsens fysiske og psykiske udfordringer og 

omstændigheder ruster dig til at lede i pressede situ-

ationer. Endvidere er ledelsesundervisning et gennem-

gående tema, hvor teorien bygger ovenpå og giver svar 

på de ledelsesmæssige problematikker uddannelsen og 

erhvervet som delingsfører i hæren kan bringe. 

Hvad tiltalte dig ved at blive officer?

Jeg blev især tiltrukket af de psykiske og fysiske 

udfordringer i officersvirket i hæren, og den konstante 

interaktion man har med andre mennesker. Denne 

kombination giver nogle unikke problemstillinger og 

udfordringer, man ikke finder andre steder.

Hvordan bruger du din juridiske 

uddannelse i dit virke nu?

I frygt for at lyde som et uddrag fra Peter Blumes bog, 

så har den juridiske metode og den logistiske tilgang 

til problemstillinger være direkte anvendelig. Når det 

kommer til stykket, så handler svære problemstillinger 

om at bryde det ned til mindre komplekse dele, man kan 

håndtere, og dette er gældende inden for den juridiske- 

og militære verden. 
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Hvordan ser en normal arbejdsdag ud for dig?

Arbejdsdagen er rykket fra skoven ind på Frederiksberg 

slot. Her bliver vi undervist i taktik, strategi, ledelse og 

militær fysisk træning mm. Men inden vi overgik til 

slottet, var dagene præget af mudrede støvler, mang-

lende søvn og krigslignende situationer. Uddannelsen 

første to dele er nemlig meget praktisk anlagt, hvor de 

soldatermæssige færdigheder er i fokus.

Hvilke egenskaber er gode at have som officer?

Som officer skal du kunne lide at være fysisk aktiv. 

Udenfor. Meget af den militære undervisning foregår i 

den friske danske natur, og det er klart en fordel, hvis du 

faktisk nyder at være aktiv udenfor. 

En anden vigtig egenskab er samarbejdsevne. For-

svaret bygger på mantraet om, at man ikke er stær-

kere end det svageste led, så hvis man er egocentrisk 

anlagt får man det svært derinde. Man kommer bare 

længst med samarbejde.

Er det anbefalelsesværdigt at gå din karrierevej?

Det er svært at sige, om officersvejen er anbefalel-

sesværdigt, det afhænger meget af, hvilken type 

man er. Hvis du kun har et ønske om at være M&A 

advokat, så er det nok ikke den hurtigste karrierevej 

dertil. Men jeg ved, at officersuddannelsen giver dig 

nogle helt unikke egenskaber, som er anvendelige 

desuagtet om du ender som M&A advokat eller ge-

neral i hæren.

Tre gode råd til hvad man som 

jurastuderende konkret kan gøre, hvis 

man ønsker at gå ind i militæret?

• Sørg for at være i god fysisk form.

• Ansøg, også selvom du er i tvivl. Optagelsen er en 

oplevelse i sig selv. 

• Søg mest muligt information om uddannelsen inden 

start. Det bliver nemlig en kæmpe omvæltning lige 

meget hvad. 
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L U N D G R E N S . D K

Hos Lundgrens får du allerede under jurastudiet mulighed for at begynde din advokatkarriere som 
legal trainee. Du vil opleve et tæt samarbejde med dine kolleger og din nærmeste leder, så du får de 
bedste forudsætninger for at udvikle dig.

På vores instagram @lundgrenslaw kan du følge vores legal trainees og advokatfuldmægtige i deres 
hverdag hos Lundgrens. Her kan du blandt andet høre om, hvilke arbejdsopgaver man typisk har som 
legal trainee eller advokatfuldmægtig, hvilken type sparring man får og ikke mindst, hvordan kulturen 
er hos Lundgrens.

Har du nogle spørgsmål har vi et helt hold af ambassadører, som står klar til at besvare dine spørgsmål.

Følg os på @lundgrenslaw.

Søger du sammenhold, sparring 
og spændende arbejdsopgaver?



Når jura bliver politik 
(og politik bliver jura) 

– et syn på Ungarn og Polens fremtid i EU 

SKREVET AF  
Ida Helene Høiberg,  
fuldmægtig (cand.jur.), 
Justitsministeriet

Hvis du taler med en gruppe jurastuderende om deres 

studievalg, går der sjældent lang tid, før nogen nævner, 

at de interesserer sig for politik og det, der rører sig i 

samfundet. I dag er juraen da også forankret i Danmark 

i så høj en grad, at der jævnligt tales om ”djøfiseringen” 

af vores offentlige sektor.

Juraens nære relation til politik og samfund er der ikke 

noget nyt i. ”Med lov skal man land bygge” har siden 

Jyske lov af 1241 været det danske udgangspunkt for, 

hvordan et velfungerende samfund skal konstrueres og 

reguleres. I dag pryder ordene Københavns Byret som 

en stadig påmindelse om, at Danmark ikke bare er en 

stat, men en retsstat. Alligevel er jura og politik tra-

ditionelt blevet betragtet som to skarpt adskilte disci-

pliner. Set gennem en lidt karikeret linse har politikere 

ope-reret ud fra magt, mens jurister udelukkende har 

taget højde for lovens ord.

Så sort/hvid er virkeligheden selvfølgelig ikke, og i 

dag er der talrige eksempler på, hvordan jura og po-

litik hænger uløseligt sammen. Juraen benyttes som 

politisk værktøj af vores folkevalgte, når de ved-

tager symbollovgivning såsom ”smykkeloven” og 

”håndtryksloven”, der har forsvindende lidt realbetyd-

ning for sammenhængskraften i samfundet. Omvendt 

agerer juraen også en grænse for vores politikeres 

magtbeføjelser, hvilket i yderste konsekvens kan mun-

de ud i en rigsretssag.

Det samspil mellem jura og politik, som vi oplever i 

Danmark, er i vid udstrækning sundt og ufar-ligt. Lov-

givningen får rod i virkeligheden, og politiske aktører 

har klare rammer for deres policies. Der føres tilsyn 

med vores magthavere. Danmark topper da også ad-

skillige ranglister for demokra-ti og frihedsrettigheder, 

og senest er vi for 4. år i træk blevet kåret til verdens 

mindst korrupte land. Men Danmark eksisterer ikke i et 

vakuum, og det er ikke alle lande, der har en sund og 

ufar-lig sammenblanding af politik og jura. Vi skal fak-

tisk ikke se længere end til EU, før der tegner sig et pro-

blematisk billede i flere medlemsstater. 

I Polen har det nationalkonservative ”Lov og Ret-

færdighed”-parti regeret siden 2015. Her har man 

gennemført omfattende reformer, der bl.a. har be-

tydet, at dommere og anklagere er blevet af-skedi-

get i utide, at hidtil uafhængige polske medier er 

AKTUELT
POLEN & UNGARN I EU
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blevet underlagt politisk kontrol, og at kvin-ders 

og LGBT+-personers rettigheder er blevet gradvist 

indskrænket.

En lignende historie ser man i Ungarn, hvor natio-

nalkonservative Viktor Orbán har været premi-ermi-

nister siden 2010. Orbán har gentagne gange været 

åben modstander af det liberale demo-krati, og han 

har blandt andet erklæret Ungarn et ”illiberalt” el-

ler ”kristent” demokrati, der skulle stå i kontrast til 

resten af vesten. Hans regering har, ligesom Polen, 

iværksat politiske initiativer med formålet at sikre 

regeringen så stor indflydelse som muligt. Tiltagene 

er vidt forskellige: man har bl.a. sænket pensionsal-

deren for dommere markant, hvilket fremskyndte en 

større udskiftning af landets dommerstand. Man har 

vedtaget lovgivning på uddannelsesområdet med 

det formål at presse det uafhængige Central Europe-

an University væk fra dets base i Budapest. Endelig 

har re-geringen strammet grebet om pressefriheden 

i årevis, og i starten af covid-19-pandemien vedtog 

den lovgivning, der skulle slå ned på ”fake news” i 

landets medier. I praksis blev det strafbart for medi-

er at gå imod Orbáns corona-politik.

Hvis du undrer dig over, hvorfor en EU-medlemsstat må 

forbryde sig mod fundamentale demokra-tiske princip-

per som menneskerettigheder og magtens tredeling, 

mens vi i Danmark skal overhol-de regler om krumme 

agurker og lakridspiber, så er det korte svar: det må de 

heller ikke. Det føl-ger af EU-Traktatens artikel 2, at EU 

bygger på en række grundlæggende værdier, heriblandt 

rets-staten. Hvis en medlemsstat i tilpas alvorlig grad 

har forbrudt sig mod disse værdier, følger det af Trak-

tatens artikel 7, at de øvrige EU-stater kan stemme om, 

at den retsstatsstridige medlemsstat kan få suspende-

ret ”visse rettigheder”, der følger af EU-samarbejdet. 

EU-Kommissionen har også forsøgt at stoppe staterne, 

først med dialog og siden med ”den hårde jura”, som 

artikel 7-proceduren udgør. Den største forhindring for 

brugen af hård jura viste sig dog at være juraen selv. I 

selvsamme artikel 7, som skulle udgøre et værn mod 

forbrydelser mod retsstaten, fremgår det nemlig, at 

suspension af rettigheder er forudsat af enstemmig-

hed i Det Europæiske Råd. Den medlemsstat, der stem-

mes om, tæller selvfølgelig ikke med i afstemningen, 

men når to med-lemsstater er i konflikt med EU-syste-

met, er det også nemt at lave en form for veto-alliance. 

Så-ledes har Ungarn modsat sig sanktioner mod Polen 
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og vice versa, og EU har været fastholdt i et årelangt 

dødvande, hvor medlemsstater åbenlyst og bevidst har 

forbrudt sig mod EU’s grundprin-cipper uden at møde 

nogen konsekvenser. 

Det er netop dén form for dødvande, der er den største 

udfordring for politiseret jura (og legalise-ret politik). 

Succes forudsætter, at alle spiller efter samme regler, 

er indstillet på at overholde samme juridiske rammer. I 

et fælleskab som EU-samarbejdet, hvor adskillige for-

skellige med-lemsstater med forskellige nationale vær-

disæt og politiske virkeligheder skal samarbejde, har 

en sådan fælles indstilling vist sig svær at finde. Det 

leder til dilemmaet: hvordan skal ”vi” – de reste-rende 

EU-medlemsstater – reagere på medlemsstater, der er 

parate til at ”spille beskidt” og bry-de grundlæggende 

demokratiske principper?

EU-Kommissionens oprindelige løsning var at opsø-

ge dialog med Polen og Ungarn. Den tilgang var – vil 

jeg påstå – præget af Kommissionens selvforståelse 

som budbringer af de korrekte værdier. Uforpligtende 

dialog holder imidlertid meget lidt vægt overfor med-

lemsstater, der allerede fra starten er uenige med bud-

skabet. Formentlig derfor førte EU-Kommissionens 

første, mere ideali-stiske, redningsforsøg ikke mærk-

bar forandring med sig.

Efter årevis med demokratisk tilbageskred i både Polen 

og Ungarn, og med EU i en fastlåst positi-on, foreslog 

EU-Kommissionen i forbindelse med sit nye budget at 

tage mere drastiske midler i brug. Medlemsstater, der 

groft og systematisk forbryder sig mod EU’s grundlæg-

gende værdier, kan ifølge den nye retsstatsmekanis-

me få sine EU-midler tilbageholdt, indtil forholdene er 

udbed-ret. Det er af markant betydning, for Polen og 

Ungarn udgør de medlemsstater, der får udbetalt hen-

holdsvis flest og næstflest EU-midler. Samtidig har 

EU-Kommissionen sandet med mekanis-men, at et for-

bud alene har begrænset betydning, hvis overtrædelse 

ikke medfører en håndfast sanktion. De rammer, juraen 

skulle kunne tilbyde den politiske scene, er altså kun 

af betydning, i den udstrækning at der er vilje til at re-

spektere disse rammer.

Den – foreløbigt – sidste krølle på sagaen om Polen og 

Ungarns brug af jura til at fremme en poli-tisk agenda 

er, at de to medlemsstater for næsten et år siden klage-

de over mekanismen til EU-Domstolen. Den 16. februar 

2022 tog Domstolen endelig stilling til, om mekanis-

men er lovlig eller ej. Domstolen blåstemplede meka-

nismen, og det er nu op til Kommissionen, om den vil 

tage me-kanismen i brug. 

Denne ene sag mellem EU-systemet og to medlemsstater 

formår at vise nærmest samtlige må-der, juraen bruges 

og misbruges på i en moderne politisk virkelighed. Fra 

den nationale scene, hvor lovforslag vedtages for at frem-

me tvivlsomme politiske interesser, til EU’s traktatbase-

rede artikel 7-procedure, til Polen og Ungarns modtræk, 

at vende selvsamme traktatbestemmelse mod EU og 

skærme hinanden for retlige konsekvenser. Denne stra-

tegi blev endeligt forsøgt gentaget, da Polen og Ungarn 

anlagde en sag mod Kommissionen ved EU-Domstolen, 

men her fik Kommis-sionen medhold. Således endte ju-

raen – i form af EU-Domstolen – alligevel med at være en 

mod-gift frem for et redskab i et kompliceret politisk spil. 

Det kan vi som juraentusiaster glæde os over, mens vi af-

venter Polen og Ungarns næste træk. 
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DITLEV 
TAMM

FORBRYDELSE OG STRAF
AF FJODOR DOSTOJEVSKIJ
En psykologisk indføring i det forbryderiske væsen. 
Den unge jurastuderende Raskolnikov begår et 
rovmord i 1860’ernes Skt. Petersborg. Herfra dykker 
Dostojevskij ned i dybeste afkroge af menneskets 
psykologi og i hovedpersonens forbrydersjæl.  

Bogen dissekerer forbrydelens psykologi og væsen og tager 
essentielle juridiske problematikker op.  

Dostojevskij tager fat i dybe filosofiske og etiske overvejelser, 
samt den hårfine grænse mellem rigtigt og forkert. Kan alle 
mennesker betragtes lige? Findes der mennesker, som har 
særlige beføjelser og kan tilsidesætte sin moralske bevidsthed? 

Bogen er en kompleks fremstillig af retfærdighed og opstiller 
en række filosofiske og etiske problemstillinger, som har 
skrevet sig ind i verdenslitteraturen. Den juridisk orienterede 
læser vil finde ”Forbrydelse og Straf” yderst interessant. 

1
ANTIGONE 
AF SOFOKLES
Sofokles er en oldgræsk tragediedigter og mange af 
os, kan sikkert nikke genkendende til historien om 
Oedipus, der forelsker sig i sin mor. Oedpus datter, 
Antigone, danner omdrejningspunkt for den sidste af 
tragedie af samme navn i de Tre Thebiske Stykker. 

Antigone står i et voldsomt dilemma, da hendes onkel, Kong 
Kreon, forbyder begravelsen af hendes bror, Polyneikes, der 
er erklæret forræder og netop faldet i en borgerkrig, han selv 
havde påbegyndt. Skal Antigone følge kong Kreons lov og 
efterlade sin døde brors sjæl til evig fordømmelse, eller skal 
hun modsætte sig loven og følge den begravelsestradition, 
som guderne har foreskrevet? 

Antigones fortælling rammer grundessensen af det juridiske 
dilemma – naturretten over for den positive love. Tragedien 
er skrevet før 441 f.Kr, men i grundkonflikten rummer 
værket nogle tidsløse dilemmaer. Hvad ligger der egentlig i 
naturrettens retfærdighedsfølelse? Værket bliver ikke mindre 
interessant af det faktum både kong Kreon og Antigone har 
ret i deres sag. Det er en fortælling, alle jurister bør kende.

4

SKREVET AF  
Oskar Bloksgaard

Hvad enten man 
er jurastuderende 
eller jurist, så byder 
hverdagen på masser 
af faglig læsning. 
Jurastudiet er 
læsetungt, men er det 
også dannelsestungt? 
Imellem de mange 
paragraffer og retsakter 
kunne mange sikkert 
ønske sig, at der også 
var tid til skønlitterær 
læsning. Så fortvivl 
ikke! Vi har bedt Ditlev 
Tamm om 10 stærke 
bud på skønlitterære 
mesterværker, den 
juridisk interesserede 
kan læse med ren 
samvittighed. Med 
disse tidsløse romaner 
får du historisk 
indblik i juraens 
forunderlige verden.

STUDIELIV
JURISTENS LITTERÆRE KANON 
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ANBEFALER
FORBRYDERTYPER 
HOS SHAKESPEARE 
AF AUGUST GOLL
Med sin faglige viden inden for 
retspsykiatrien og juridiske baggrund, som 
hhv. politiinspektør og rigsadvokat er August 

Goll om nogen kvalificeret til at lokalisere juridiske og 
etiske problemstillinger i Shakespeares værker.

August Goll præsenterer en analyse og fortolkning af de 
mest markante forbryderkarakterer fra Shakespeares 
univers heriblandt Lady Macbeth fra ”Macbeth” og 
Lago fra ”Othello”. 

”Forbrydertyper hos Shakespeare” er især interessant 
for læsere som interesserer sig for de sociale 
omstændigheder, der leder til forbrydelser. Dertil kan 
bogen ses som eksempler på analyser i faget ”Law and 
litterature”. 

Georg Brandes skriver i 1907 følgende i Politiken om 
bogen: ”Læseren maa føle det menneskelige Slægtskab 
mellem Forbryderen og sig selv, hvor Fremmed end 
selve Forbrydelsen er ham, og hvor fordømmende han 
end maa finde den."

2 KØBMANDEN  
FRA VENEDIG AF 
WILLIAM SHAKESPEARE 
Der er masser af jura i Shakespeare. Ditlev 
Tamm peger særligt på Macbeth, Richard III 
og Købmanden i Venedig, som de vigtigste 

for vorderende jurister. Sidstnævnte er her uddybet:

Købmanden fra Venedig 
Kontraktbrud og urimelige betingelser er 
omdrejningspunktet.  Selvom ”Købmanden fra 
Venedig” er skrevet i 1596, beskriver bogen et 
klassisk juridisk tvist. Skal kontrakter underlægges 
en tekstnær fortolkning, eller skal man benytte sig af 
almene bestemmelser om hvad, der er ret og rimeligt? 
Og gælder dette stadig, når kontrakten vedrører et 
pund menneskekød?

PRÆSTEN I VEJLBYE 
AF STEEN  
STEENSEN BLICHER 
Et vaskeægte justitsmord med inhabile 
dommere og vidner, der ser forkert! Novellen 
er endda baseret på virkelige hændelser. I 

dagsbogsform følger præsten, Søren Qvist, der tilstår 
et mord, han ikke har begået. Gåden er således, hvorfor 
denne præst har tilstået, og hvorfor han ikke havde 
noget valg. 

BILLY BUDD 
AF HERMAN MELVILLE
Endnu en fortælling om en svag dommer 
og et justitsmord. Billy Budd er skrevet af 
forfatteren af Moby Dick forfatteren, og 
fortællingen foregår på et skib. Nærmere 
betegnet et amerikansk krigsskib, hvor en 

ung mand slår sin overordnet i gulvet og bliver dømt 
til døden. 

”Billy Budd” er særligt velegnet for den travle jurist, 
der trænger til et hurtigt skønlitterært fix. Den er hurtig 
læst og Herman Ville blev efter udgivelsen kaldt USA’s 
svar på Shakespeare og Kafka! 

3
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DITLEV 
TAMMTO KILL AF 

MOCKINGBIRD 
AF HARPER LEE  
I den mere populære genre af lidt lettere 
litteratur finder vi ”To Kill af Mockingbird” 
af Harper Lee. Vi følger konsekvenserne for 

den lille sydstatsby Maycomb i 1060, da byens sagfører 
påtager sig sig en sag for en sort mand, der er på 
anklagebænken for at have voldtaget en hvid kvinde. 

Historien er bredt krediteret for at have skabt 
advokataspirationer hos studerende verden 
over, og den er da også en klassisk fortælling om 
retfærdighedens sejren. Modsat de øvrige anbefalinger 
i nærværende artikel, har ”To Kill a Mockingbird” dog 
ikke samme slørede linjer mellem rigtigt og forkert, 
da historien er fortalt gennem øjnene på niårige Scout 
Finch. En kort bemærkning skal ligeledes knyttes til 
den kritik, historien i dag modtager under ”woke” og 
identitetsdebatten, da en sort tragedie skal udredes af 
en hvid mand. 

For at finde ud af, om ”To Kill a Mockingbird” blot er 
historisk repræsentation af sin tid, eller kritikken rettet 
imod ”white man saviour complex” er korrekt, må du 
læse Harper Lees famøse fortælling! 

BLEAK HOUSE 
AF CHARLES DICKENS.  
Tamm lægger vægt på, at enhver jurist 
bør læse en roman af Charles Dickens. 
For jurister er ”Bleak House” er et oplagt 
sted at begynde. Satirefortællingen 
vedrører en arvesag, der trækkes så meget 

i langdrag, der ikke længere er nogen, der egentlig 
kan huske, hvad sagen omhandler, og sagen slutter 
først, da boet et tømt for midler . Bogen er således 
særligt velegnet til jurastuderende, der agter at gøre 
karriere i insolvensret. En oplagt målgruppe er også 
konkursadvokater, der lægger vægt på, at salæret 
nogenlunde præcist rammer indholdet af konkursboet.

THE CHILDREN ACT 
AF IAN MCEWAN
En fortælling om dommeren, Fiona Maye, 
som befinder sig i et etisk dilemma i en 
principiel retssag. Af religiøse grunde 
vil en dreng, Adam, ikke tage imod 
lægebehandling, som vil redde hans liv. 

Hans forældre støtter ham i hans beslutning, og tiden 
er ved at rinde ud. Der er kun et problem: Adam er 
sytten år og ni måneder gammel, og det er derfor 
Fiona, der skal vurdere, om Adam skal have ret til 
at nægte behandling. Overfor hvem, har dommeren 
et ansvar? Og kan en sekulær domstol tilsidesætte 
religiøse overbevisninger? Fiona Mayes afgørelse får 
afgørende betydning for dem begge. 

PROCESSEN 
AF FRANZ KAFKA
Den evigt aktuelle bog, som enhver 
jurist må læse! I ”Processen” bliver 
hovedpersonen Joseph K. arresteret en 
tidlig morgen. Joseph K. oplyses blot om, 
at der er indledt en ”proces” imod ham. 

Han aner ikke, hvad anklagerne lyder på eller hvem, der 
har sigtet ham. Det overvældende bureaukrati og den 
kryptiske rettergang mod Joseph K gør hans ”Proces” 
til et mareridt, men alligevel accepterer han stiltiende, 
retsskridttende der indledes imod ham. 

Historien er på mange måder en parodi på 
uigennemsigtige bureaukratiske systemer og den 
magtesløshed, den enkelte borger kan føle over for 
myndighederne. Bogen udkom første gang i 1925, men er 
stadig skræmmende aktuel, måske endda navnlig i dag – 
i det, kan du kære læser, lægge hvad du vil. ”Processen” 
er og bliver et verdenslitterært mesterværk, som burde 
være pligtlæsning for enhver jurist.

7
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”With   great      power…”SKREVET AF  
Matthias  
Smed Larsen

PERSPEKTIV
JURA OG KRYPTOVALUTA

P

I 1736 indførtes ved kongelig forordning juristløftet, 
der skulle afgives ved afslutningen af den juridiske 
uddannelse. Løftet indeholder blandt andet en 
forpligtelse til ”aldrig vil videndes vige fra Ret og 
Retfærdighed.” I dag spiller løftet en særdeles 
beskeden rolle. Selv om det er muligt at møde op og 
afgive det til de dimissionsceremonier, som de juridiske 
fakulteter og institutter afholder, er aflæggelsen ikke et 
krav for at få et eksamensbevis.

Når jeg alligevel bringer juristløftet med dets 
næsten selvfølgelige passus om ikke at vige fra ret 
og retfærdighed op, er det fordi betoningen af de to 
begreber indikerer, at man fra samfundets side har 
en forestilling om, at juristen ikke blot overholder 
den strikse jura, men også de moralske normer, der 
forudsættes gældende for hele professionen.

Spørgsmålet om, hvorvidt juristen har etiske 
forpligtelser, er interessant i en tid, hvor jurister 
ikke længere udelukkende befinder sig i rollen som 
advokat, embedsmand og dommer men også som 
konsulent, rådgiver, mægler, virksomhedsjurist 
m.v. Disse nye funktioner med magt og  indflydelse 
over en bredere front rummer potentielt en række 
etiske dilemmaer og faldgruber. Den kvikke læser 
vil anføre, at der notorisk gælder etiske principper 
for f.eks. advokater i kraft af de advokatetiske regler. 
Dette er korrekt, men disse principper har i højere 
grad karakter af kvasiretsregler, idet de tjener til 
at udfylde den retlige standard for god advokatskik 
i retsplejeloven. Mere interessant er, om der uden 
for de tilfælde, hvor retten ”tvinger” juristen til 
at kere sig om etik, kan anstilles nogle ledende 
betragtninger om hans etiske forpligtelser.
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Når man snakker om moral og etik, kan man lidt 
forsimplet anskue spørgsmålet ud fra to synspunkter: 
Den deskriptive der fortæller, hvordan samfundet 
mener, vi bør agere – og den normative, som ud fra 
abstrakte teorier eller konsekvensbetragtninger 
udmønter en brugbar etik, man bør leve efter. Jeg kan 
f.eks. beskrive, hvordan de fleste anser det for uetisk at 
lyve, ( i hvert fald uden en god grund!) men jeg kan også 
argumentere for, at det er uetisk at lyve, f.eks. fordi det 
underminerer vores tillid til hinanden, eller fordi det er 
i strid med en eller anden højere norm, som jeg mener, 
man bør følge.

Antages den samme todelte tilgang ift. spørgsmålet 
om juristens etiske forpligtelser, er det klart, at vi 
rent deskriptivt kan konstatere, at der blandt den 
danske og sågar internationale befolkning eksisterer 
nogen forestilling om, hvad det er (u)etisk i juridisk 
virksomhed. En sådan opfattelse er selvsagt ikke 
entydig, men den eksisterer. Ud fra et pragmatisk – 
måske endda selvisk – synspunkt kan man anføre, at 
såfremt man ønsker, at man selv eller ens klient ikke 
bliver udsat for samfundets kritik eller vrede, er det 
en god ide for juristen at konsultere dette normsæt. 
Et eklatant eksempel herpå fra populærkulturen er 

sagen om Jensens Fiskerestaurant (U 2014.3658 
H). Set ud fra et juridisk synspunkt omhandlede 
sagen et simpelt immaterialretligt spørgsmål: Var 
det i strid med restaurantkæden Jensen’s Bøfhus’ 
varemærkerettigheder, at virksomheden Sæby Fiskehal 
– ejet 100 % af restauratør Jacob Jensen – havde 
drevet og markedsført sin fiskerestaurant under navnet 
”Jensen Fiskerestaurant”? Ifølge Højesteret var svaret 
klart: Det var utilbørlig udnyttelse af restaurantkædens 
varemærke, og Sæby Fiskehal og Jacob Jensen blev 
forbudt at drive virksomhed under navnet ”Jensens 
Fiskerestaurant” eller blot ”Jensens” og pålagt et 
vederlag på 200.000 kr.

Sådan blev sagen imidlertid ikke opfattet i den brede 
befolkning. Jensens Fiskerestaurant var, sammenlignet 
med bøfhusene, et lille foretagende, og i manges øjne 
var sagen et pragteksempel på, hvordan en stor spiller 
i erhvervslivet med masser af penge til advokatbistand 
kunne bruge juraen til at tryne the little guy. Jensen’s 
blev udsat for en shitstorm på de sociale medier og 
mistede millioner i omsætning. Selv om Jensen’s 
juridisk havde ret, måtte ejeren, Palle Skov Jensen 
efterfølgende erkende, at det nok ikke havde været det 
rigtige at slæbe Jacob Jensen hele vejen til Højesteret. 
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Sagen er ikke unik. I 2018 måtte Bech-Bruun 
anerkende, at selv om den rådgivning om 
skatteplanlægning, de havde givet til en tysk bank – der 
førte til den store skandale om udbytteskat – ifølge 
dem selv havde været fuld lovlig, var det ikke i 
overensstemmelse med nutidens ”samfundsnorm”, 
hvorfor advokatfirmaet ikke burde have påtaget sig den. 
Generelt vil man i løbet af årene se utallige historier 
om, hvordan adfærd, der ifølge loven er fuldt berettiget, 
anses for uvederhæftig. 

Når det kommer til det normative, er der selvsagt 
hundredvis af tankeretninger, man kan støtte sig til, 
men for at det ikke skal blive for omstændeligt, vil jeg 
fremføre et simpelt argument, der kan sammenfattes i 
den bibelske vending ”den der har fået meget betroet 
skal der forlanges så meget mere af.” (Luk 12,48) 

Fans af ”Spider-Man” kender det måske bedre som 
parolen ”with great power comes great responsibility.” 
Jurister har en enorm magt. Denne magt er både 
formel, i den forstand at vi ofte bestrider stillinger, der 
lader os anvende eller påvirke udøvelsen af statens 
voldsmonopol (dommere, embedsmænd, advokater, 
der tvangsfuldbyrder et krav osv.), men den er også 
uformel. Vi kan f.eks. navigere i retssystemet langt 
mere effektivt (og korrekt) end den gennemsnitlige 
borger. Vi kan finde ud af at formulere os i juridiske 
vendinger, der vinder gehør i retssystemet, og sågar 
ofte også, når vi selv har en måske dårlig eller juridisk 
uberettiget sag. Gennem de ”nye” roller, juristerne har 
indtaget i samfundet, råder vi over en endnu større 
kapital af økonomisk, kulturel og social indflydelse. 
Juristrollen har en pondus, der åbner døre til dele af 
samfundet, som er lukket for andre. Men den magt 
eksisterer ikke  af sig selv eller i kraft af ens egen 
indsats (uanset hvor meget man overbeviser sig selv.) 

Den eksisterer i kraft af, at vi som samfund har valgt 
at bygge et system op, der placerer juristen i en lang 
række nøglepositioner, og som hvert år aktivt gør en 
indsats for at uddanne tusindvis af nye kandidater, som 
kan udfylde disse roller. Anerkender man dette, bliver 
det klart, at juristrollen og den magt der følger med, 
er en pagt mellem juristen og samfundet, hvor juristen 
bliver betroet en stor magt, i tillid til, at den udøves i 
overensstemmelse med det fælles bedste, også selv om 
der er et hul i loven, der gør, at det teknisk set  er tilladt 
at gøre noget dubiøst..

Et misbrug af magten er et brud på pagten.

Man kan selvfølgelig have en anden holdning til 
spørgsmålet om det normative grundlag for juristens 
etiske forpligtelser, men forbryder man sig mod de 
deskriptive etiske principper, løber man en risiko.
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Vi udvikler fremtidens advokater og lægger vægt på mere end juridiske 
kompetencer alene. Hos os er din udvikling og karriere altid i bevægelse. Vi 

investerer i din fremtid, giver dig ansvar, udfordringer og fleksible karriereveje, 
fordi kompetencer og interesser er forskellige. Vi har højt til loftet, og med 

kontorer i flere end 40 lande rækker vi også ud over landets grænser. 

Læs mere om vores karriereveje på dlapiper.dk  
og følg med på de sociale medier.

I dag om et år er dit 
job ikke bare et job

Jacob Nim Jørgensen |Advokat

Simon Højfeldt Vacker | Advokatfuldmægtig
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Jura og 
kryptovaluta 

SKREVET AF  
Sine Madsen 

Kryptovaluta har siden dets etablering foruroliget og 

forundret de etablerede finansielle markeder, og med 

dets eksistens kommer både forventelige ekstreme 

kursudsvingninger såvel som uforudsete klimabe-

lastninger. Som vi dog kan se på bitcoins, ethere-

um, dodgecoins og det, der ellers pryder Elon Musks 

twitterfeed, så er kryptovaluta der for at blive. Så 

hvad er juristens muligheder for at regulere et om-

råde, der vitterligt er skabt som en antitese til regu-

lering? Stud.jur. sætter fokus på, hvad kryptovaluta 

egentlig er og EU's seneste forslag til regulering af 

kryptomarkedet. 

Kryptovaluta er en samlebetegnelse for de forskelli-

ge decentrale betalingsmidler, der bygger på block-

chain-teknologi, og som ikke er knyttet til nogen 

officiel valuta. De seneste år har der været en sti-

gende interesse for kryptovaluta som fx Bitcoin på 

baggrund af de massive gevinster, der kan hentes i 

markedet, hvis man har heldet med sig. Professor i 

digitalisering ved CBS, Michel Avital, har om den be-

gyndende udvikling mod mere regulering udtalt til 

Karnovs nyhedsmagasin, K-News, at, ”noget af det 

interessante ved decentraliseret valuta er, at alle kan 

skabe en valuta. En valuta er basalt set et stykke soft-

ware. Hvis den offentliggøres, kan den købes og sæl-

ges. Spørgsmålet er, om man kan stole på den, hvem 

står bag den, og hvad dens markedsværdi er. Udfor-

dringen er ikke at skabe valuta, men at skabe et mar-

ked rundt om den”. 

Den digitale valuta har i det store hele eksisteret uden 

for den almindelige finansielle regulering og bevæget 

sig lovløst og ureguleret rundt. Men det har også væ-

ret årsag til, at kryptovaluta har været igennem en del 

kontroverser. Særligt Initial Coin Offering (”ICO”) har 

illustreret ulemperne ved ureguleret kryptovaluta. ICO 

er en måde, hvorpå en ny virksomhed kan rejse kapital, 

og begrebet dækker over, at en virksomhed kan udbyde 

sin egen kryptovaluta på en blockchain, som offentlig-

heden kan købe. Fordelen ved ICO er, at det er en billig 

på måde at rejse kapital på for en virksomhed. Men de 

færreste ICO’er er regulerede, og der er en betragtelig 

risiko for, at kryptovalutaens værdi meget hurtig æn-

dres, fordi der er tale om højrisikoinvesteringer, og man 

risikerer derfor at tabe hele sin investering. 

AKTUELT
JURISTENS MULIGHED FOR 
REGULERING AF KRYPTOVALUTA 
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Derudover er der ingen investor- eller for bruger be skyt-

telse, hvis man taber hele sin investering, da ICO’er ikke er 

reguleret af den finansielle lovgivning. Fordi ICO’er ikke er 

regulerede, er de heller ikke underlagt samme dokumenta-

tionskrav som fx et prospekt ved udbud af værdipapirer, og 

der har i flere tilfælde vist sig, at der har været svindel med 

ICO’er. 

Et andet overraskende aspekt af kryptovaluta er, at det 

bruger enormt meget elektricitet (produceret fra fos-

sile brændstoffer – tidligere typisk i Kina), og dermed 

skader miljøet. Bitcoins optjenes af ’miners’, der bruger 

meget store mængder af computerkraft til at løse kom-

plicerede ligninger så jo mere computerkraft, jo større 

udbytte. Mængden af energi, der bliver brugt forven-

tes kun at stige i takt med prisen og populariteten med 

kryptovaluta. Tilbage i 2019 brugte Bitcoin 0,2 % af 

verdens samlede energiforbrug, hvilket er lige så me-

get elektricitet som Schweiz. Det tal er i 2021 steget til 

0,6 %, og forventes kun at stige fremadrettet. Det er 

derfor vigtigt, at elektriciteten kommer fra bæredygti-

ge energikilder i stedet for fossile brændstoffer.

De problematikker som kryptovaluta har medført, har 

forskellige lande i verden valgt at løse på forskellige 

måder. USA indførte i 2021 flere love om regulering 

af kryptovaluta. Kina gjorde i 2021 transaktioner med 

kryptovaluta fuldstændig ulovlige, hvilket medførte 

et stort fald i værdien af forskellige kryptovalutaer. I 

Storbritannien blev der i starten af 2021 indført, at alle 

der handler med kryptovaluta skal registrere sig i ”the 

Financial Conduct Authority”, og lignende blev også i 

2021 implementeret i Sydkorea, hvor alle der handler 

eller ejer kryptovaluta skal registrere sig hos ”the Ko-

rean Financial Intelligence Unit”.

Men i modsætning til disse lande, der har indført mere 

regulering af handel med kryptovaluta eller fuldstæn-

dig forbudt det, er der også eksempler på lande, der har 

den helt modsatte reaktion til kryptovaluta. I juni 2021 
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blev El Salvador det første land, der accepterede Bitcoin 

som en legitim betalingsmetode i hele landet. Efter-

følgende har præsidenten i El Salvador Nayib Bukelem 

sagt, at der skal bygges verdens første Bitcoin by ved 

foden af en vulkan for at kunne bruge geotermisk ener-

gi til ”Bitcoin mining”. Cuba har også fulgt i El Salva-

dors fodspor og indført nye regler, hvor man anerkender 

kryptovaluta. Indien havde egentlig forbudt handel med 

kryptovaluta, men i 2020 blev det tilladt at investere og 

handle med kryptovaluta igen. 

For at vende blikket tilbage til Danmark, har debat-

ten hovedsageligt drejet sig om beskatning af kryp-

tovaluta. I Danmark findes der ingen særregler for 

beskatning af gevinst og tab på kryptovaluta, og den 

skattemæssige behandling sker derfor efter regler-

ne i statsskatteloven. Kryptovaluta behandles på 

forskellige måder rent skattemæssigt, og det afgø-

rende for beskatningsmåden er hensigten med er-

hvervelsen af kryptovaluta. Selvom Skatterådet og 

Landsskatteretten ved flere afgørelser nu har indsat 

flere grundprincipper for beskatning af kryptovaluta, 

skal det stadig følge af en individuel konkret vurde-

ring, men dette er også med til at illustrere, hvordan 

lovgivningen halter bagefter i den digitale tidsalder. 

Tilbage i 2021 offentliggjorde de tre europæiske tilsyn-

smyndigheder ESMA, EBA og EIOPA en udtalelse, hvor 

de advarede europæerne mod den store risiko, der er 

ved at handle med kryptovaluta. Det danske Finanstil-

syn var enig i ESA’erne udtalelse, men der har dog ikke 

stoppet handlen med kryptovaluta.  Selvom kontrollen 

med kryptovaluta hidtil har været på et meget skrøbeligt 

sted, har området de seneste år bevæget sig mod mere 

regulering og kontrol i EU. Dette skete blandt andet i 

januar 2020, da et nyt hvidvaskdirektiv fra EU (5th An-

ti-Money Laundering Directive) trådte i kraft. Formålet 

med direktivet var at styrke den eksisterende europæi-

ske politik mod hvidvask og terrorbekæmpelses og der-

udover at lukke de juridiske huller. Med direktivet blev 
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der introduceret en meget betydelig ændring i regule-

ringen af kryptovaluta, hvor en af de væsentligste æn-

dringer var, at udbydere af kryptovaluta nu er underlagt 

de samme hvidvask- og terrorbekæmpelsesregler som 

øvrige finansielle virksomheder er. 

Det betyder helt konkret, at der stilles krav om, at 

kryptovaluta-handelsstederne kender deres kunder 

og sender rapporter til myndighederne, hvis de opfan-

ger noget mistænksomt. Derudover skal kryptovalu-

ta-børserne registreres hos Finanstilsynet, som fører 

tilsyn med, at de lever op til hvidvasklovens bestem-

melser. Men tiltagene fra EU’s hvidvaskdirektiv har 

ikke ført til den fyldestgørende regulering, der var øn-

sket, og derfor har EU taget yderligere skridt med lan-

ceringen af en ny digital pakke kaldet ”Digital finans”. 

I den pakke indgår der en ny finansiel regulering af 

kryptovaluta i form af ”Forordningen om markeder for 

kryptoaktiver” (Markets in Crypto-Assets, forkortet 

”MICA”). Forordningen skal muliggøre og understøtte 

det potentiale, der ligger i digital finans med hensyn 

til innovation og konkurrence, samtidig med at risi-

ciene reduceres. 

Denne forordning vil også finde anvendelse på krypto-

aktiver, der hverken udgør et finansielt instrument eller 

elektroniske penge, og vil regulere både udstedere af 

kryptoaktiver og udbydere af kryptoaktiv-tjenester. For-

målet med forordningen er at omfatte aktiviteter, der er 

forbundet med ethvert kryptoaktiv. Dog skal det bemær-

kes, at den specifikke regulering bliver afhængig af klas-

sificeringen af det pågældende kryptoaktiv. 

Lige nu bliver forordningen forhandlet i Rådet for Den 

Europæiske Union, og hvis forordningen vedtages, vil 

den harmonisere reguleringen på tværs af alle medlems-

landene i EU, og få direkte virkning i medlemsstaterne i 

2024. Forhåbentlig vil forordningen medføre forbruger- 

og investorbeskyttelse, finansiel stabilitet, innovation 

og sikring af markedsintegritet. 
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HAR DU TÆNKT PÅ EN PH.D.?
Mange tænker jurauddannelsen som tre års bachelor- og derefter to års 
kandidatstudier. Men med en ph.d.-ansættelse er der mulighed for at fordybe 
dig i et forskningsfelt i ekstra tre år, hvor du endda får løn for det.
Skrevet af Kirstine Therkelsen | Foto: Hjalte Osborn Frandsen, Pernille Holten Poulsen, Kirstine Therkelsen, Naja Bertolt Jensen og NASA 

I øjeblikket er der knap 60 ph.d.-studerende på fakultetet, 

og hvert år optages yderligere 12-14 studerende på den 

juridiske ph.d.-uddannelse. Dels gennem det åbne opslag 

i januar, hvor man kan ansøge med sit eget forslag til 

projekt, og dels gennem jobopslag i løbet af året, hvor der 

søges ph.d.-studerende til specifikke forskningsprojekter.

Henrik Palmer Olsen er prodekan for forskning og leder 

af ph.d.-skolen på fakultetet. Han vil gerne opfordre til at 

søge en ph.d., hvis man kunne tænke sig det:

”Vi er meget interesserede i at få nogle af vores egne 

studerende ansat som ph.d.-studerende. Der er ikke så 

mange, der vælger at gå den vej, men når de gør, er vi 

rigtig glade for det.” 

”Der er stor mangel på jurister i samfundet, så som 

jurastuderende får man mange andre gode jobtilbud. 

Men på universitetet får du noget, som du ikke får andre 

steder: Du får friheden. Friheden til at forske i det, du 

gerne vil. Og der kommer ikke nogen og lægger sager på 

dit bord og fortæller, hvad du skal lave, eller beder dig 

om at fakturere dine timer.”

Hvad kræver det at blive optaget 
på ph.d.-uddannelsen?
”Man skal have demonstreret vilje og evne til at arbejde 

med det fag, man gerne vil forske i. På kandidatuddan-

nelsen er det fx fornuftigt at vælge fag, der peger i ret-

ning af det, man gerne vil skrive om,” forklarer Henrik 

Palmer Olsen. 

Henrik Palmer Olsen
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HAR DU TÆNKT PÅ EN PH.D.?
”Derudover skal man være indstillet på at arbejde selv-

stændigt med vanskelige ting: Man skal afgrænse en 

problemstilling, finde litteratur, afgøre, om der skal bru-

ges interviews, og hvem man i givet fald skal snakke 

med, og meget andet. I forskningen skal du selv udfor-

ske og strukturere dit emne.”

Henrik Palmer Olsen har nogle konkrete råd til, hvordan 

man kan kvalificere sig yderligere til at blive optaget på 

ph.d.-studiet: 

• Skriv speciale hos en videnskabelig medarbejder på 

et af forskningscentrene på fakultetet. På den måde 

kommer du tættere på forskningen. 

• Søg nogle af de studiejobs, forskningscentrene på 

fakultetet slår op. Her kan du være med til at løse 

spændende opgaver. Så har du forskningsopgaver 

på dit cv, du får et netværk og måske også nogle 

ideer til og sparring på din ph.d.-ansøgning.

Hvordan ser karrieremulighederne 
ud efter en ph.d.?
”Mange, der har lavet en ph.d., vil gerne blive på fakulte-

tet – og det er der gode muligheder for. De sidste år har 

vi udvidet med rigtig meget ny forskning inden for om-

råder, som er samfundsmæssigt relevante – fx digitali-

sering af samfundet og den grønne omstilling.”

”Der er også rigtig gode muligheder for at få stillinger 

uden for universitetet. Mange arbejdspladser værdsæt-

ter medarbejdere, der har en ph.d.-grad, fordi de evner 

at strukturere store mængder af stof og har nogle viden-

skabelige kompetencer, som man ikke får, hvis man kun 

har arbejdet med praksis.”

Ph.d.-ordninger
Som ph.d.-studerende er du både 
studerende og ansat af fakultetet. 
Færdiguddannede kandidater har samme 
basisløn som en fuldmægtig plus et ph.d.-
tillæg, så månedslønnen ligger rundt 
regnet mellem 27.500 - 33.500 kr. plus 
pension (undtagen i en virksomheds-ph.d.).   

• Den klassiske ordning 
3 års ph.d.-studier efter endt 
kandidatuddannelse (søg i januar, 
mens du skriver speciale).

• 4+4-ordningen 
Du starter på ph.d.-uddannelsen 
efter ét år på kandidatstudiet og 
gennemfører sideløbende.

• 3+5-ordningen 
Du starter på det integrerede kandidat- 
og ph.d.-forløb lige efter endt bachelor.

• Virksomheds-ph.d. 
4 års ph.d.-studier sammen med 
den virksomhed eller myndighed, 
du er ansat i. Tiden fordeles mellem 
universitetet og din arbejdsplads.

Læs mere om ph.d.-uddannelsen på fakultetet:

https://jura.ku.dk/phd/ansoegere/

Hold øje med ph.d.-stillinger:

https://jobportal.ku.dk/phd/
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FORSKER I  

FÆRDSELSREGLER FOR RUMSKIBE

”Det kan jo virke som et pudsigt emne, men vi står lige 
nu i en situation, hvor den menneskelige rumfart har 
en eksplosiv vækst. Hvor der for få år siden kun sjæl-
dent blev sendt noget op i rummet, bliver der nu sendt 
tusindvis af satellitter op. Det betyder, at der pludselig 
er kollisionsfare mellem alle rumfartøjerne, og vi har 
ingen lovgivning, der regulerer den slags situationer i 
dag,” siger Hjalte Osborn Frandsen.

Ude i rummet er der ikke noget enkeltland, der har ret til 

at lovgive. Det er derfor noget, som vi med Hjaltes ord 

skal blive enige om ”på tværs af menneskeheden”. Og 

kernen i det hele er bæredygtighed. 

”Hvis vi ikke formår at lave regler for, hvordan man rydder 
op efter sig selv og undgår at flyve ind i hinanden, kom-
mer vi til at fylde jordens kredsløb med rumskrald og døde 
satellitter. I yderste konsekvens kan det blive så farligt for 
andre satellitter, at man ikke længere vil kunne have ser-
vices, som vi kender i dag – fx vejrdata, GPS og kommuni-
kation til den anden ende af verden. Alt det afhænger af, at 
vi har adgang til rummet. Men det kræver altså, at vi kan 
finde ud af at bruge rummet bæredygtigt.” 

Specifikt vil Hjalte Osborn Frandsen gerne lave en vige-

pligtsregel i rummet. Han forklarer: ”I dag er der ikke no-

gen fornuftig eller sikker måde for to rumfartøjer, der er 

på kollisionskurs, at finde ud af, hvordan de skal bevæge 

sig i forhold til hinanden. I dag ringer man bare febrilsk 

til de andre og prøver at sige: "Du skal flytte dig!" "Nej, 

du skal flytte dig!"

Derfor arbejder Hjalte Osborn Frandsen, bl.a. sammen 

med astrofysikere og ingeniører, på at lave fremtidige 

regler, der kan gøre rummet mere sikkert og bæredygtigt. 

Et privilegium at være 
ph.d.-studerende
Da Hjalte Osborn Frandsen startede sin forskning, var 

der ikke nogen på universitetet, der interesserede sig for 

rumlovgivning – men alligevel fik han ja til sit forslag om 

et forskningsprojekt.

”Det er for mig et privilegium af nærmest surreali-
stiske dimensioner, at jeg kan have som rigtigt job 
at fundere over færdselsregler for rumskibe. Jeg må 
efter mere end et år stadig ofte nive mig i armen for 
at fatte, at det er muligt. Flere skulle vide, at hvis 
de har noget, de brænder for, og som de mener er af 
bredere betydning for vores samfund, så er det mu-
ligt at foreslå sit eget projekt til KU – og så få lov at 
nørde med det i tre år. Det er da fantastisk!”

Eksplosiv vækst i job inden 
for rumlovgivning
Hjalte Osborn Frandsen ser gode fremtidsperspektiver 

for sit forskningsområde:

”Vi ser lige nu en eksplosiv vækst i den private rumindu-
stri, men også de offentlige investeringer vokser markant 
i disse år. Ikke mindst i EU, hvor rumsektoren bliver set 
som central for Europas autonomi. Jeg tror derfor, at der 
vil være mange muligheder for dels at arbejde med poli-
cy nationalt eller i EU/ESA-regi og dels at arbejde ude i 
den voksende industri, både i Danmark og i udlandet.”

Hjalte Osborn Frandsen 
er ph.d.-studerende 
inden for rumlovgivning. 
Han forsker i, hvordan 
man kan regulere trafik 
i det ydre rum, altså 
lave færdselsregler for 
rumfartøjer.

Hjalte Osborn Frandsen
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Vi søger lige nu dygtige advokatfuldmægtige til vores teams. 

Hvem er vi?
Vi samarbejder i teams, hvor forskellige personligheder og baggrunde knyttes sammen af vores lock 
step-model, som er med til at udvikle og stimulere ambitiøse holdspillere. Vi tror ikke på differentieret 
aflønning. 

Vi dedikerer os til aktivt at bidrage til en bedre og mere holdbar verden via donationer og ved at bruge 
ressourcer på sociale og bæredygtige projekter i Danmark og i udlandet.  

Vi motiverer hinanden og deles om ansvaret allerede fra dag 1. Vi træner vores jurister i at gebærde sig 
på den internationale scene. 

Vi nytænker loven ved at deltage i den juridiske debat med fagfællebedømte artikler og lærebøger 
og ved at undervise på landets universiteter. Vi har skabt juridiske løsninger, som mange troede var 
umulige.  

Vi evaluerer løbende på vores performance for at sikre, at vi matcher klientens forventninger. Vi tager 
aldrig vores klienter og deres opgaver for givet.

Alt dette gør os til, hvem vi er: Et Tier 1 advokatfirma og det advokatfirma i Danmark med den højeste 
M&A-vækst i 2021. Vi har en stærk virksomhedskultur, som hviler på tydelige værdier og et integreret 
fokus på bæredygtighed, herunder i form af projekter så som 5 Skoler, JunkFood og kvinder i kunsten.

Ansøg
Send os din motiverede ansøgning sammen med dit karakterblad og anden relevant dokumentation til 
career@moalemweitemeyer.com. Læs mere på vores hjemmeside og sociale medier. 

moalemweitemeyer.com
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Vi dedikerer os til aktivt at bidrage til en bedre og mere holdbar verden via donationer og ved at bruge 
ressourcer på sociale og bæredygtige projekter i Danmark og i udlandet.  

Vi motiverer hinanden og deles om ansvaret allerede fra dag 1. Vi træner vores jurister i at gebærde sig 
på den internationale scene. 

Vi nytænker loven ved at deltage i den juridiske debat med fagfællebedømte artikler og lærebøger 
og ved at undervise på landets universiteter. Vi har skabt juridiske løsninger, som mange troede var 
umulige.  

Vi evaluerer løbende på vores performance for at sikre, at vi matcher klientens forventninger. Vi tager 
aldrig vores klienter og deres opgaver for givet.

Alt dette gør os til, hvem vi er: Et Tier 1 advokatfirma og det advokatfirma i Danmark med den højeste 
M&A-vækst i 2021. Vi har en stærk virksomhedskultur, som hviler på tydelige værdier og et integreret 
fokus på bæredygtighed, herunder i form af projekter så som 5 Skoler, JunkFood og kvinder i kunsten.

Ansøg
Send os din motiverede ansøgning sammen med dit karakterblad og anden relevant dokumentation til 
career@moalemweitemeyer.com. Læs mere på vores hjemmeside og sociale medier. 
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KÆMPER FOR KLIMAET I SIN PH.D.
Klima og miljø er et af de vigtigste og mest aktuelle 

punkter på den internationale dagsorden – også for Per-

nille Holten Poulsen. Hun er ph.d.-studerende ved Center 

for International Law and Governance (CILG) på fakulte-

tet, og hendes ph.d.-projekt handler om klimaretssager 

mod private aktører i et internationalt perspektiv. 

”Jeg valgte at skrive en ph.d., da jeg brænder for mit 

forskningsfelt. Klima, energi og bæredygtighed er et 

meget tilfredsstillende område at arbejde indenfor, hvis 

du er idealist og drømmer om at gøre en forskel.” 

Under hele uddannelsen var det juraen i et samfunds-

fagligt og internationalt perspektiv, der interesserede 

Pernille Holten Poulsen. Hun læste også to seme-

stre på statskundskab og tog en kandidatuddannelse 

i menneskerettigheder i Spanien inden sin juridiske 

kandidatuddannelse.

Det var dog med valgfaget Environmental law, det 

’klikkede’ for hende. ”Faget, og ikke mindst undervi-

seren, Beatriz Martinez Romera, var super inspireren-

de og motiverede mig til at specialisere mig yderligere 

inden for klima-, miljø- og energiret i et internationalt 

perspektiv. Jeg valgte bl.a. at skrive praktikrapport 

om det dansk-mexicanske energisamarbejde i forbin-

delse med et praktikophold på den mexicanske am-

bassade. Beatriz blev også min specialevejleder og 

er nu, sammen med Kristian Cedervall Lauta, min 

ph.d.-vejleder.”

Livet som ph.d.-studerende
Ifølge Pernille Holten Poulsen kræver livet som 

ph.d.-studerende, at man kan skabe sig et overblik over 

et emne og se problemstillinger, som andre ikke ser. Ar-

bejdsformen er på samme tid både kreativ og analytisk. 

Processen skal ende med et skriftligt produkt, men det 

er også vigtigt at kunne videreformidle sin forskning og 

skabe et netværk. 

Konkret indebærer jobbet, at man læser, bearbejder og 

analyserer store datamængder. Som ph.d.-studerende har 

man desuden en undervisningsforpligtelse bestående af 

22,5 ECTS. Derudover skal man gennemføre cirka 30 ECTS 

ved deltagelse i forskellige kurser internt eller eksternt. En-

delig skal man gerne have et eksternt forskningsophold på 

en anden forskningsinstitution i løbet af de tre år. 

”Som ph.d.-studerende skal man kunne lide forsknings-

processen. Det finder man nok typisk ud af, når man 

skriver bachelorprojekt og speciale. Man skal trives med 

udfordringer og have en god portion selvdisciplin, da 

ens arbejdsdag ikke er skemalagt. Det er op til mig selv 

at planlægge min tid og sikre fremdrift i mit projekt.” 

En grøn profil giver gode 
karrieremuligheder
Hvis du gerne vil arbejde med klima, energi og bæredygtig-

hed, ser Pernille Holten Poulsen oplagte karrieremuligheder 

i den offentlige sektor, bl.a. i Klima-, Miljø- og Forsynings-

ministeriet, Miljøstyrelsen og Energistyrelsen: ”Jeg har selv 

arbejdet i Forsyningstilsynet, hvor der er fantastiske mulig-

heder for at arbejde med energiret i et dansk og europæisk 

perspektiv. Der er også behov for jurister til håndtering af 

ESG-compliance med videre i den private sektor.” 

”Vi står ikke ligefrem på tærsklen til at løse klimakrisen, 

og jeg forudser derfor, at efterspørgslen på jurister med en 

’grøn’ profil vil fortsætte med at stige i de kommende år.” 

Pernille Holten Poulsen

F



Vi søger lige nu dygtige advokatfuldmægtige til vores teams. 

Hvem er vi?
Vi samarbejder i teams, hvor forskellige personligheder og baggrunde knyttes sammen af vores lock 
step-model, som er med til at udvikle og stimulere ambitiøse holdspillere. Vi tror ikke på differentieret 
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på den internationale scene. 

Vi nytænker loven ved at deltage i den juridiske debat med fagfællebedømte artikler og lærebøger 
og ved at undervise på landets universiteter. Vi har skabt juridiske løsninger, som mange troede var 
umulige.  

Vi evaluerer løbende på vores performance for at sikre, at vi matcher klientens forventninger. Vi tager 
aldrig vores klienter og deres opgaver for givet.

Alt dette gør os til, hvem vi er: Et Tier 1 advokatfirma og det advokatfirma i Danmark med den højeste 
M&A-vækst i 2021. Vi har en stærk virksomhedskultur, som hviler på tydelige værdier og et integreret 
fokus på bæredygtighed, herunder i form af projekter så som 5 Skoler, JunkFood og kvinder i kunsten.

Ansøg
Send os din motiverede ansøgning sammen med dit karakterblad og anden relevant dokumentation til 
career@moalemweitemeyer.com. Læs mere på vores hjemmeside og sociale medier. 
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Erwin Frank  
- Formand, 6. semester 

Mit andet år i JD’s bestyrelse bliver af en no-

get andet karakter end mit sidste. Med det 

mener jeg særligt, at arbejdet som formand 

ikke er begrænset til et enkelt ansvarsområde, men i ste-

det handler om at samle, strømline og nytænke bestyrel-

sen og dens arbejde.

 

Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, jeg ikke glæder mig til at 

komme rigtigt i gang med årets bestyrelsesarbejde, og 

jeg tror, at 2022 kommer til at blive et af de vildeste år 

i nyere tid, (måske) første år uden restriktioner overho-

vedet, en årelang slags åndelig summer of 69 (:D). Dette 

kommer også til at afspejle sig i JD’s arbejde, som med 

garanti bliver præget af god energi såvel til fester som 

til faglige arrangementer.

 

Til sidst er der tilbage at sige, at jeg dels håber at se så 

mange af jer som muligt til vores arrangementer, og dels 

håber i vil række ud til os fra bestyrelsen, hvis i har et 

behov - fagligt eller socialt – som I mener, at vi kan kom-

me til livs.

PRÆSENTATION  
AF DEN NYE 
BESTYRELSE

AKTUELT
NY BESTYRELSE

Sarah Ghaziani  
- Støttemedlemsansvarlig, 4. semester

Mit navn er Sarah, og jeg går på 4. semester. 

Jeg er så heldig, at jeg fortsætter som besty-

relsesmedlem i JD her i 2022. Jeg er utroligt 

glad for at fortsætte i bestyrelsen, da jeg fortsat ønsker 

at bidrage aktivt til et fedt studiemiljø via min bestyrel-

sespost i JD!

Jeg vil i det kommende år befinde mig i rollen som støt-

temedlemsansvarlig. Det er en post, som går ud på at 

varetage kontakten mellem Juridisk Diskussionsklub og 

dets støttemedlemmer. Jeg glæder mig til at prøve kræf-

ter med denne post, og jeg er sikker på, at det bliver et 

mindst lige så godt bestyrelsesår som i 2021.

Det forgangne år har jeg haft æren af at have den meget 

spændende post som redaktør på studiebladet Stud.Jur. 

Det har været lærerigt og sjovt at skulle have ansvaret 

for studiebladet, og jeg håber, at I alle har læst med det 

forgangne år, og at I vil fortsætte med det! 

Vi ses på KUA!

A
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Elias Højgaard  
- Klubmester, 4. semester 

Efter at et mere eller mindre ambivalent 

2021 endelig er overstået, er det tid til at 

vedgå, at det forgangne studieår indeholdt 

både op- og nedture. Op- og nedture som et eller andet 

sted kan rubriceres som livet som jurastuderende. En tid 

med lange læsedage og hårde eksamener. 

Klubmester-posten er en post, der skaber rammerne for 

noget, mange derimod vil huske tilbage på som væren-

de én af ”opturene” ved studietiden: festerne. Derfor er 

det med fryd, glæde og gammen, at jeg nu tager hul på 

mit andet år i bestyrelsen, hvor jeg skal varetage netop 

posten med ansvaret for årets fester. 

Jeg vil forsøge at arrangere kreative og mindeværdige 

arrangementer for landets festligste studerende. Og Jeg 

vil glæde mig til at holde fester som vi ikke husker, men 

aldrig glemmer. 

Vi ses!

Cathrine Stampe  
- Næstformand og kasserer, 4. semester 

Mit navn er Cathrine Stampe og jeg læser på 

4. semester. Jeg er så heldig, at jeg igen i år 

skal være en del af juridisk diskussionsklubs 

bestyrelse. I år har jeg fornøjelsen af at kunne kalde mig 

næstformand og kasserer, hvilket jeg er meget glad for! 

Jeg ser frem til et år, hvor alt er som det plejer, og hvor 

Juridisk Diskussionsklub på normal vis kan være med til 

at skabe et godt studiemiljø, hvor der er plads det faglige 

såvel det sociale. I det forgangne år har jeg været PR-an-

svarlig, men glæder mig nu til rollen som næstformand 

og kasserer. Vi ses på KUA.

Clara Grønborg Juul  
- Stud.jur. redaktør, 8. semester 

Jeg hedder Clara, og jeg har i år fået den sto-

re ære af at blive redaktør på nærværende 

blad, Stud.jur.! Det er med stor entusiasme, 

at jeg ser frem til at bære faklen videre på landets stør-

ste studieblad. 

I skrivende stund er Rusland gået ind i Ukraine, og NATOs 

generalsekretær, Stoltenberg, har netop udtalt, at “Det 

er en ny virkelighed”. Jeg kan ikke forestille mig en mere 

spændende tid at belyse højaktuelle emner fra et juridisk 

perspektiv og sætte fokus på de mange nuancerede fa-

cetter af den samfundsvirkelighed, vi går ind i. 

Jeg vil bestræbe mig på, at bladet skal være et rum for 

både fordybelse og underholdning, hvor de filosofiske så-

vel som humoristiske refleksioner kan udspille sig, og jeg 

håber på, du vil samle bladet op, når du i en tung læse-

periode skal mindes om, hvorfor dette studie er genialt. 

Tilsvarende vil jeg sikre, at der i bladet altid findes inspi-

ration til både karriereveje og studieliv, og jeg glæder 

mig til alle videreformidle alle de mange muligheder, vi 

som studerende har i den post-corona ære, der så småt 

er ved at indfinde sig. 

Det skal afslutningsvist siges, at jeg især ser frem til ar-

bejdet med vores utroligt dygtige skribenthold. Jeg især 

er beæret over de mange ansøgninger til dette hold, jeg 

har modtaget i den forgange uge. 

Vi ses på KUA - og tag endelig fat i mig, hvis du har drive 

og ideer! Det kan kun blive godt!

Stud.Jur. 1 — 47



PRÆSENTATION  
AF DEN NYE 
BESTYRELSE

Hannah Tholstrup  
- Debatansvarlig, 4. semester 

Mit navn er Hannah og jeg går på 4.semster. 

Jeg har fået æren af debatpsoten som jeg 

glæder mig rigtig meget til at komme i gang 

med. 

Fra mig kan i se frem til nogle (forhåbenligt) virkelig in-

teressante debatter og foredrag som vil omhandle ak-

tuelle problemstillinger: alt fra niche juridiske emner til 

bredere politiske områder/samtaler. 

Jeg ser JD som afgørende for det sociale studiemiljæet 

på jura, og glæder mig til, at bidrage til det med fagligt 

og samfundsrelevante detbatter og til at ser jer der!

Julie Katharina Kirstein  
– Studiebesøgsansvarlig, 8. semester 

Juridisk Diskussionsklubs giver med sine 

faglige og sociale arrangementer god mulig-

hed for at få nye bekendtskaber på kryds og 

tværs af årgange. Det er derfor med stor fornøjelse, at 

jeg for andet år i træk kan bidrage til et godt studiemil-

jø som medlem af Juridisk Diskussionsklubs bestyrelse. 

Gennem det sidste år har jeg som studiebesøgsansvar-

lig arbejdet på at give et indblik i de forskellige mulighe-

der, som jurauddannelsen åbner op for – og det er med 

stor glæde, at jeg igen indtager posten som studiebe-

søgsbesøgsansvarlig sammen med Mathilde. Der er lagt 

i kakkelovnen til en masse spændende studiebesøg hos 

både advokatkontorer og offentlige myndigheder, og 

vi glæder os til at bidrage til inspiration for fremtidige 

karriereveje. Studiebesøg er dertil en oplagt mulighed 

for at udvide sin horisont inden for jura på en anderle-

des måde – der ikke indebærer paragraftunge bøger og 

studiegruppearbejde.

 

Vi ses på KUA – og forhåbentlig til et studiebesøg eller 

tre i løbet af året!

A

Mathilde Piil Clausen  
- Studiebesøgsansvarlig, 4. semester

Mit navn er Mathilde, og jeg læser på 4. se-

mester. Jeg er igen i år så heldig at være en 

del af JD's bestyrelse. 

Sidste år varetog jeg posten som eventansvarlig, men i 

år skal jeg stå for at planlægge studiebesøg i samarbej-

de med Julie. 

Som studiebesøgsansvarlig ser jeg frem til arrangere in-

teressante og spændende studiebesøg, som kan give de 

studerende et godt indblik i hvordan og hvor, man kan 

arbejde med juraen. 

Studiebesøgene kan være en stor inspiration til fremti-

dige karrierevalg. Ydermere er der gode muligheder for 

networking samt at stifte nye bekendtskaber på tværs af 

årgange og arbejdspladser. 

Jeg glæder mig helt enormt meget til at få skudt stu-

diebesøgene i gang   - og samtidigt møde en masse nye 

medstuderende.  Vi ses til et studiebesøg, på gangene 

eller til en jurabar! 
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Sophia Dahl Løkkegaard  
– Eventansvarlig, 2. semester

Mit navn er Sophia, jeg går på 2. semester, 

og jeg er 21 år gammel. Jeg er spritnyt med-

lem af JD, hvor jeg sammen med Ditlev har 

titlen som Eventansvarlig. 

Vores ansvarsområde vil blive at tage os af og arrangere 

nogle fantastisk fede arrangementer for jer jurastude-

rende - af både social og faglig karakter - hvor vi kan 

samles og forhåbentlig skabe nogle fede bekendtskaber 

på tværs af hold og årgange. Der vil være begivenheder 

for enhver smag: Culpa cup, Jazz-aften, Karnow Bingo, 

Karrieredag mv. 

Jeg glæder mig helt enormt meget til at komme ud til 

alle disse arrangementer og møde en masse engagerede 

og livlige jurastuderende, der, ligesom mig, er glade for, 

at vi endelig kan være samlet igen og skabe en masse 

fed energi!

Vi ses på gangene over en omgang JD-kaffe eller til en af 

de mange, kommende jurabarer!

Ditlev Lilleholt  
- Eventansvarlig, 2. semester 

Mit navn er Ditlev Lilholt, jeg er 20 år gam-

mel, og jeg har fået æren af at blive eventan-

svarlig i JD 2022. Jeg glæder mig utrolig 

meget til at komme i gang med at lave nogle sjove og 

lærerige events. Jeg er ikke blot glad for, at jeg er kom-

met med i JD's bestyrelse, men også meget beæret over 

pladsen og posten. 

 

Jeg er blevet eventansvarlig, fordi jeg har en helt bestemt 

kærlighed til det sociale miljø på studiet. Jeg synes, det 

er vigtigt, at man midt i universitetets hårde tider også 

kan finde nogle arrangementer, som forhåbentligt giver 

én et smil på læben, selvom det af og til kan være hårdt. 

 

Mit virke som eventansvarlig er ikke noget, jeg vil tage 

for givet, og jeg er klar til at møde mine arbejdsopgaver 

med oprejst pande og et smil på læben. 

 

Jeg glæder mig til at møde jer allesammen - om det er 

til karrieremessen eller bare på gangen til en kop kaf'. 

Marcus Normann  
– Jurabaransvarlig, 2. semester 

Hej, jeg hedder Marcus, jeg går på 2. se-

mester, og jeg er nyt bestyrelsesmedlem i 

Juridisk Diskussionsklub. Jeg glæder mig 

virkelig til at skabe de fedeste jurabarer sammen med 

den anden jurabaransvarlige Martin. Videreførelsen af 

en så vigtig del af det sociale liv ser jeg meget frem til 

at sætte mit præg på, men frygt ej, Martin og jeg skal 

nok stadig sørge for, at jurabar stadig bliver den perfek-

te ramme for at møde nye mennesker, svinge forbi med 

sit gamle stamhold eller til at ramme Floor med de andre 

søde mennesker på jura. For mig er det enormt fedt at 

kunne være med til dette og kunne skabe en god stem-

ning, så vi alle sammen kan få nogle nice aftener.

Martin Bødker  
- Jurabaransvarlig, X semester 

Jeg er meget taknemmelig over at kunne kal-

de mig ny ansvarlig for drift og udvikling af 

vores allesammens Jurabar. En rolle som jeg 

deler med min nye makker Marcus Normann. I næsten 

to år har vi kun set vores medstuderende gennem en 

skærm, vi har levet med vi at skulle hjem fra byen kl. 02, 

så kl. 00, så kl. 22, så kl. 23 med sidste øl kl. 22. Så mange 

regler at der er blevet slået tvivl hos selv den mest gar-

vet Stud.jur. Alt sammen har nu set sin ende, Danmark 

er åben igen, hvilket betyder vi igen kan slå dørene op 

for jurabaren. De sociale relationer skal genskabes, hof-

terne skal trænes og øl dåserne skal igen slå sin klang i 

kantinen. Jurabaren er noget helt særligt, et pusterum 

for en travl hverdag, en mulighed for at møde på tværs af 

studiet og ikke mindst er den en af de mest velbesøgte 

barer sammenlignet med resten af uddannelserne – Det 

skal den blive ved med! Vi ses i baren!
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Jacob Julius Holm  
- PR-ansvarlig, 4. semester 

Mit navn er Jacob Julius og jeg har i år fået 

æren af, at kunne være medlem af JD’s 

bestyrelse. 

Til dagligt går jeg på 4. semester, og har i forbindel-

se med min bestyrelsespost endvidere fået rollen som 

PR-ansvarlig. For mig har JD været et interessant sam-

lingspunkt for både faglige og sociale arrangementer, 

der tilføjer en fed dimension til studiets til tider meget 

læsetunge tilgang. Jura er, lidt (meget) plat, mere end 

blot paragraffer, og jeg synes at JD har været enormt 

dygtig til at perspektivere jurastudiet i forhold til sam-

fundsaktuelle problemstillinger gennem deres faglige 

arrangementer, såvel som været grundstenen for et so-

cialt fællesskab for os studerende, hvilket er en uund-

værlig del af studietiden. 

Jeg håber i den forbindelse, at jeg kan videreformidle 

dette formål gennem min stilling som JD’s PR-ansvarli-

ge, så studietiden kan blive både sjovt og læringsrigt for 

så mange som muligt. 

Louise Victoria Nyring  
– Caseansvarlig, 6. semester

Mit navn er Louise Nyring og jeg studerer på 

6. semester. Jeg er i år blevet valgt ind som 

Caseansvarlig i Juridisk Diskussionsklub - 

en opgave som jeg glæder mig meget til at tage fat på.

I mit virke som Caseansvarlig bliver min primære op-

gave at planlægge og facilitere fagligt relevante cases, 

som alternativ til den traditionelle eksamenslæsning. 

JD’s tidligere cases har for mig været en inspirerende 

og kreativ måde at opnå supplerende viden, og det har 

hjulpet mig meget i forbindelse med løsningen af mine 

eksamensbesvarelser. Ved at deltage i JD’s cases får du 

en unik og spændende mulighed for at møde og intera-

gere med erfarne jurister, som forhåbentlig kan hjælpe 

med at sætte det teoretiske ind i et praktisk og fagligt 

relevant perspektiv.

De planlagte cases vil blive placeret i forbindelse med 

de forestående eksamener.

Afslutningsvis vil jeg sige, at jeg glæder mig utrolig me-

get til igen at se jer alle på KUA, og håber, at jeg kan 

bidrage til et forfriskende afbræk fra den stressende ek-

samenslæsning, når vi når så langt.

PRÆSENTATION  
AF DEN NYE 
BESTYRELSE

A
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Bliv en del af branchens 
bedste fællesskab

København 
Tuborg Boulevard 1 

2900 Hellerup

Aarhus 
Værkmestergade 25, 7. sal. 

8000 Aarhus C

Som fuldmægtig hos Accura kommer du til at arbejde med nogle af markedets 
største transaktioner og projekter inden for erhvervsjura. Men du kommer ikke til at 
gøre det alene. Hos Accura tror vi nemlig på, at vi er skarpest sammen. Vi prioriterer 
arbejdsglæde, faglig sparring og et rart socialt miljø højt i hverdagen.

Din læringskurve bliver sjov og stejl, og vores erfarne jurister støtter, udfordrer og 
motiverer dig. Som en del af din karriereudvikling er der også gode muligheder for at 
blive udstationeret hos spændende danske eller internationale virksomheder.

Har du også lyst til at blive en del af et dynamisk og ambitiøst advokatkontor med en 
flad struktur? Vi søger lige nu nyuddannede fuldmægtige med opstart i september  
2022 med mulighed for tidligere tiltrædelse som studentermedhjælper. 

Se vores ledige fuldmægtigstillinger her: accura.dk/karriere/fuldmaegtig



Juristens unikke mulighed 
for at blive en vaskeægte 

”Karen” 
SKREVET AF  
Hannah Tholstrup 

Ifølge uniavisen klager jurastuderende over deres karak-

tere mere end nogen andre KU-studerende. Baggrunden 

herfor findes formentlig i det absurde karakterpres på 

jura, men hvis man tænker over det, giver det også me-

get god mening taget den meget generaliserede type, der 

vælger at læse jura i betragtning. Eller, det gik jeg i hvert 

fald og tænkte på i sommer, imens jeg reciterede sælgers 

afhjælpningspligt, KBL §75 a, stk. 1, og de særlige forbru-

gerhensyn i mit hoved, på vej ned for at bytte et par sko. 

Er jurister egentlig de største Karens af dem alle? 

En strøtanke, der bør behandles! 

En Karen er, som bekendt, en ”can I speak to the ma-

nager” soccer-mom type, der kræver, at verden imøde-

kommer hendes behov, og at hun får, hvad hun i hvert 

fald selv mener, hun har krav på. Er det ikke meget i 

tråd, med det jurister gør, og måden vi lærer at tæn-

ke på? Vi bliver vitterligt cand.jur.købeloven.siger, og 

vi har paragraffernes magtsprog til at tvangsfuldbyrde 

vores ret over for stakkels butik medarbejdere. 

Den afgørende forskel er vel blot, at en Karen oftest 

ikke har nogen legitim hjemmel for sit krav, hvor juri-

sten (forhåbentligt) har. Derudover er Karens selvføl-

gelig også blevet synonyme med anti-vaxxers, Q-anon 

tilhængere og racister, hvilket man nok ikke kan hævde 

er et definitivt fællestræk for jurister. 

Men - vores faggruppe er alligevel historisk set blevet 

kritiseret for at være pengegriske og tilhørende den 7. 

cirkel i Dante’s Inferno (hvilket er lidt ærgerligt og ikke 

helt super, når der kun er 9). 

PERSPEKTIV
KAREN

P
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Forskellen er vel egentlig kun, at Karens er hadet af den 

liberale venstrefløj, hvorimod jurister er kollektivet ha-

det på tværs af det politiske spektrum, jf. alt alle andre, 

end jurister selv, siger om jurister. Og hvis man skærer 

Karen-fænomenet ind til benet, så er det vel bare én, 

der stiller sig utilfreds med noget uretfærdigt og insi-

sterer på, at det bliver irettesat. 

Så… er jurister i virkeligheden bare Karens 

i jakkesæt med pænere frisurer? 

Karen-energien må i det tilfælde være en jurists stør-

ste våben, da det - trods den dårlige omtale - virker til 

at være rimelig effektivt. En krævende, irriterende, in-

sisterende ”privileged white woman”-attitude må være 

vejen frem!

Men som onkel Ben siger til Spiderman: ”with great 

power comes great responsibility”. Det samme må gæl-

de for Karen-mentaliteten, når denne får adgang til den 

juridiske værktøjskasse. Så brug den godt! Om det så 

er på at opretholde vores fundamentale demokratiske 

værdier, eller på at tjene en masse penge til dig selv. 

Og så gem ellers paragrafferne til dit forsinkede 

Ryanair fly og din nærige udlejer, og opfør dig ordent-

ligt over for tjenere og kassemedarbejdere. 

Som en klog forelæser engang sagde til en flok skræm-

te formueretsstuderende: ”Den juridiske uddannelse 

giver dig en unik mulighed for at blive et ægte røvhul. 

Lad vær.’” 
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Interesseret i at starte i FC Culpa?  
Her er et overblik over hvor og hvornår FC Culpa 
træner så DU ved hvornår det er muligt at prøve 

kræfter i verdens bedste fodboldklub!

Sted: Valby Idrætspark, græsbane 15
Tid: 18:30 (gælder både for herre og kvindeholdene)

Såfremt i har spørgsmål, kan i kontakte  
Clara Blomsterberg på clarabloomst@gmail.com

Eller fange os på Facebook eller Instagram:

FC Culpa FC_Culpa

FC CULPA
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Bemærk:

Kalenderen er udarbejdet med for-

behold for ændringer. Hold øje med 

www.jdku.dk for evt. ændringer. Her 

finder du også yderligere informati-

on om de enkelte programmer.

FEBRUAR
25. JURABAR

MARTS
4. SEMESTERSTARTSFEST

UGE 11 STUDIEBESØG HOS KROMANN REUMERT

25. JURABAR

APRIL
4. KARRIEREDAG

20. STUDIEBESØG HOS EY

28.  INTERNATIONAL DINNER

29. JURABAR

MAJ
3. STUDIEBESØG HOS ACCURA

11. KARNOV BINGO 

20. JURABAR

KALENDER 
FORÅR 2022



Vi søger advokatfuldmægtige med store ambitioner. Vi har nemlig selv en klar ambition om at give dig 
Danmarks bedste udviklingsforløb med plads til at udvikle dig fagligt og personligt fra dag til dag og 
fra sag til sag. Så du kan blive en dygtig, selvstændig og tillidsskabende rådgiver for vores klienter.

Som advokatfuldmægtig forventer vi, at du glæder dig til at få lov til at vise, hvad du kan, at du ikke 
er bange for at tage ansvaret for betydningsfulde opgaver og sager, og at du bliver motiveret af de 
daglige udfordringer. Til gengæld må du gerne have lige så høje forventninger til os, som vi har til dig! 
Vi har brug for dig fra september 2022.

Hvad forventer du af din karriere?
kromannreumert.com/Karriere

Sager der rykker  
Ansvar der vokser  
Samarbejde der løfter

Exceed Expectations



EKSKLUSIVE STØTTEMEDLEMMER



JDs BESTYRELSE 2022

Formand 
Erwin Frank 
 
erwin@jdku.dk

Klubmester 
Elias Højgaard 
 
elias@jdku.dk

Caseansvarlig 
Louise Victoria Nyring 
 
louise@jdku.dk

Studiebesøgsansvarlig 
Mathilde Piil Clausen 
 
mathilde@jdku.dk

Jurabaransvarlig 
Martin Bødker 
 
martin@jdku.dk

Kasserer/næstformand 
Cathrine Stampe
 
cathrine@jdku.dk

Stud.Jur.-redaktør 
Clara Grønborg Juul 
 
clara@jdku.dk

PR-ansvarlig 
Jacob Julius Holm 
 
jacob@jdku.dk

Eventansvarlig 
Ditlev Lilholt 
 
ditlev@jdku.dk

Jurabaransvarlig 
Marcus Normann 
 
marcus@jdku.dk

Støttemedlemsansvarlig 
Sarah Ghaziani 
 
ghaziani@jdku.dk  

Studiebesøgsansvarlig 
Julie Katharina Kirstein 
 
kirstein@jdku.dk

Debatansvarlig 
Hannah Tholstrup 
 
hannah@jdku.dk

Eventansvarlig 
Sophia Dahl Løkkegaard 
 
sophia@jdku.dk
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Hvad er
dit næste
skridt?

Gorrissen Federspiel er ét af de foretrukne danske advokatfirmaer  
– en position, vi er ydmygt stolte af, og som vi gør os fortjent til hver dag. 

I den kommende tid søger vi dygtige jurastuderende, som starter på  
3. semester efter sommerferien. Som projektstudent hos os vil du indgå i  
en gruppe af yngre studerende, som bl.a. skal stå for indekseringsopgaver og 
oprettelse af datarum, samt hjælpe vores stud.jur.’ere med praktiske opgaver 
og lettere juridiske opgaver. Kickstart din juridiske karriere allerede nu.  
Læs mere på vores hjemmeside og hold øje med stillingsopslaget, som vil 
blive slået op i slutningen af marts.

gorrissenfederspiel.com/karriere


